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 االنتهاء

 من صالة الفريضة
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احلمد هلل رب كل يشء ومليكه، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله النبي األمي حممد بن عبد اهلل 

 . الهاعه ومن واملنيب األواه، وعىل آله وأصحابه وأتبا

 :-زادك اهلل فقهًا يف دينه ورشعه  -أما بعد، أهيا األخ األريب النبيه 

، وما "عقب االنتهاء من صالة الفريضة -عز وجل  -دعاء اهلل ": فهذا مبحث لطيف عزيز حول

 : ألهل العلم من فقهاء وحمدثني من كالم يف استحبابه، وقد وسمته هبذه العنونة

اثة "  ."بأقوال العلامء يف استحباب الدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضةإيناس البحَّ

، وجيمع له به شتات ما علق يف ذهنه عن هذه املسألة يف وهدىعسى اهلل تعاىل أن ينفع به طالب علم 

 .الدعاءأثناء طلب العلم ومذاكرته وقراءة كتب أهله، إن ريب سميع 

،  عىل يميع ما يتعلق بهتأيت بإذن اهلل وقفات عرشاملوضوع يف  وسوف يكون الكالم عن هذا

 -ال زال من اهلل يف تسديد  -لقارئ اللبيب يخي اوتسهيالً وتيسريًا يل وأل

 : -عز وجل  -ريب القدير الكريم فأقول مستعينًا باهلل 

 

 .عن االتفاق املنقول عىل استحباب الدعاء عقب االنتهاء من صالة الفريضة/ الوقفة األوىل 

 "املجموع"ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه الشافعي بن رشف النووي حييى أبو زكريا حميي الدين  المةالعقال 

(3 /564) : 

اتفق الشافعي واألصحاب وغريهم ـ رمحهم اهلل ـ عىل أنه يستحب ذكر اهلل تعاىل بعد السالم، 

أن يدعو أيضًا بعد ويستحب ذلك لإلمام واملأموم واملنفرد والرجل واملرأة واملسافر وغريه، ويستحب 

السالم باالتفاق، وجاءت يف هذه املواضع أحاديث كثرية صحيحة يف الذكر والدعاء قد يمعتها يف كتاب 

 اهـ ...عن أيب أمامة ـ ريض اهلل عنه ـ : ، منها"األذكار"

 : (445/ 4) "فتح الباري"وقال احلافظ ابن رجب البغدادي احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 
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أيضًا أصحابنا وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية واستحب 

 اهـ .اتفاقاً 

اإلحكام رشح "ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  احلنبيل وقال العالمة عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي

 : (1/451) "أصول األحكام

 فصل يف الذكر بعدها

 اهـ .وقد أيمع العلامء عىل استحبابه بعدهايف الدعاء والذكر املرشوع بعد الصالة، : أي

 :ومن باب الزيادة

الدرر السنية يف األجوبة "فقد قال العالمة السلفي الشهري سليامن بن سحامن ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

 : (5/313) "النجدية

ري وأما الدعاء بعد املكتوبة، فإن كان باأللفاظ الواردة يف األحاديث الصحيحة من األذكار، من غ

وغريمها من الكتب، فالشيخ حممد بن عبد الوهاب ال يمنعه، وال  "الصحيحني"رفع اليدين، كام ورد يف 

 اهـ .أحد من أتباعه، وال أحد من أهل احلديث

لشمس الدين أيب عبد ( 143-4/146) "مواهب اجلليل يف رشح خمترص يخليل"وجاء يف كتاب 

عيني املالكي ـ رمحه اهلل ـاهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس   : املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

َعاِء )):  وال يخالف يف مرشوعية الدعاء يخلف الصالة، فقد قال ـ عليه الصالة والسالم ـ َأْسَمُع الدُّ

ْيِل، َوأْدَبا َلَواِت امْلَْكُتوَباِت َجْوُف اللَّ  اهـ .((ُر الصَّ

 

 

ريضة الف ن األئمة والعلامء يف استحباب الدعاء بعد االنتهاء من صالةعن النقول الواردة ع/ الوقفة الثانية

 .أو فعلهم له أو إشارهتم إىل مرشوعيته

 .ودونكم من وقفت عىل كالمه منهم، ومواضعه وخمرجه
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 .اإلمام جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ـ رمحه اهلل ـ وامللقب بالصادق -1

عند  4/138) "فتح الباري"حجر العسقالين الشافعي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  إذ قال احلافظ ابن

 : (6336، 6346 :رقم

َعاِء َبْعَد )): وأيخرج الطربي من رواية جعفر بن حممد الصادق قال َعاُء َبْعَد امْلَْكُتوَبِة َأْفَضُل ِمَن الدُّ الدُّ

 اهـ .((ةِ ْكُتوَبِة َعىَل النَّافِلَ النَّافَِلِة َكَفْضِل املَْ 

 . التابعي اجلليل قتادة بن دعامة السدويس ـ رمحه اهلل ـ -2

 : (3654) "مصنفه"فقد قال عبد الرزاق الصنعاين ـ رمحه اهلل ـ يف 

إَِذا َفَرْغَت ِمْن َصاَلتَِك َفاْنَصْب يِف )): قال {َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب }: عن معمٍر عن قتادة يف قوله تعاىل

َعاءِ   .((الدُّ

 .وإسناده صحيح

 : (45/568) "تفسريه"وقال احلافظ ابن جرير الطربي ـ رمحه اهلل ـ يف 

َك َفاْرَغْب }: ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا يزيد قال: حدثنا برش قال  {َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإىَِل َربِّ

 .((أمره إذا فرغ من صالته أن يبالغ يف دعائه)): قال

 .وإسناده حسن أو صحيح

 : (536 :ص) "تصحيح الدعاء"يف كتابه  بكر بن عبد اهلل أبو زيد ـ رمحه اهلل ـ وقال الشيخ

 ...األذكار املرشوعة بعد الصالة :املطلب األول

قال ابن ، {َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب }: عليها جممل قول اهلل تعاىل ل  ثم بعد الذكر يرشع يف األدعية التي د  

كام  ((وسله حاجتكبالغ يف الدعاء ـ : ـ أي فإذا فرغت من صالتك فانصب)):   ـعباس ـ ريض اهلل عنهام

 اهـ .يف تفسري ابن كثري والقرطبي وغريمها، ونحوه عن جماهد وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل

 . ـ رمحه اهلل ـالقريش اإلمام حممد بن إدريس الشافعي  -3
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 : (1/453) "األم"إذ قال يف كتابه 

جابة بعد عد الصالة، ويكثر الدعاء رجاء اإلمنفردًا وللمأموم أن يطيل الذكر ب مصيلوأستحب لل

 اهـ .املكتوبة

 . اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ـ رمحه اهلل ـ -4

 :رقم4/444) "فتح الباري"إذ قال احلافظ ابن رجب البغدادي احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

855) : 

أنه كان جيهر ببعض الذكر عقب الصالة، ثم يرس بالباقي، ويعقد التسبيح واملنقول عن اإلمام أمحد 

 اهـ .والتكبري والتحميد رسًا، ويدعو رساً 

 : (854-851 :رقم 4/436)وقال أيضًا 

 :  "اجلامع الكبري"وقال القايض أبو يعىل يف 

املأموم، وال  أنه يسن لإلمام اجلهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع: ظاهر كالم أمحد

 .يزيد عىل ذلك

 اهـ .وذكر عن أمحد نصوصًا تدل عىل أنه كان جيهر ببعص الذكر، ويرس الدعاء، وهذا هو األظهر

 . اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ـ رمحه اهلل ـ -5

 :هذا التبويب( 6346: عند حديث رقم) "صحيحه"إذ بوب يف 

 ."باب الدعاء بعد الصالة"

 

 "عمدة القاري رشح صحيح البخاري"العيني احلنفي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  وقال بدر الدين

(44/463) : 

 اهـ .هذا باب يف بيان الدعاء بعد الصالة املكتوبة: أ ي
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 :رقم11/133) "فتح الباري"وقال احلافظ ابن حجر العسقالين الشافعي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

6346 ،6336) : 

دٌّ عىل من زعم أن الدعاء بعد الصالة ال ُيرشعاملكتوبة، ويف هذه ا: أي  اهـ .لرتيمة ر 

 :وقد كان الباب الذي قبله هو

 ."باب الدعاء يف الصالة  "

 :رقم 14/384) "رشح سنن النسائي"وقال العالمة حممد عيل آدم اإلتيويب ـ سلمه اهلل ـ يف 

1353) : 

ن الظاهر كوهنا بعد السالم، كام هو وهذه الدعوات وإن كانت حمتملة ألن تكون قبل السالم، لك

رأي املصنف ـ رمحه اهلل تعاىل ـ، فإنه أوردها لذلك، وقد تبع يف هذا اإلمام البخاري ـ رمحه اهلل تعاىل ـ 

 اهـ .بابًا للدعاء يف الصالة، وبابًا للدعاء بعد الصالة "الدعوات"يف كتاب  "صحيحه"حيث إنه عقد يف 

 : (1353 :رقم384/ 14)وقال أيضًا 

 اهـ .واحلاصل أن الذكر والدعاء بعد السالم من الصالة مرشوع، كام هو مذهب البخاري والنسائي

 : (536 :ص) "تصحيح الدعاء"وقال الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

نن عل ، وقفاه أهل الس"باب الدعاء بعد الصالة ": هذه الرتيمة "صحيحه"بخاري يف ولذا عقد ال

 اهـ .ذلك، مثل النسائي وأيب داود وابن يخزيمة وغريهم

ِجستاين ـ رمحه اهلل ـ اإلمام أبو -6  . داود سليامن بن األشعث السِّ

 :هذا التبويب( 1413 -1464)  "سننه"إذ بوب يف 

 ."باب ما يقول الرجل إذا سلم"

 .سلم يقوهلا بعد السالمو ـ صىل اهلل عليه ـ ثم ذكر حتته يملة من األدعية التي كان النبي
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ْورة الرتمذي ـ رمحه اهلل ـ -7  . اإلمام حممد بن عيسى بن س 

 :هذا التبويب( 3463)  "سننه"إذ بوب يف 

 ."وتعوذه يف دبر الصالة ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ باب يف دعاء النبي"

َبنِيِه َهُؤاَلِء الَكلاَِمِت  ُيَعلِّمُ  َكاَن َسْعد  )) :قاال ،بن ميمون ومصعب بن سعد وعمروذكر حتته حديث 

ُم امُلَكتُِّب الِغْلاَمَن َوَيُقوُل  اَلةِ : َكاَم ُيَعلِّ ُذ ِِبِنَّ ُدُبَر الصَّ َم َكاَن َيَتَعوَّ ُهمَّ إِِّنِّ : إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلَّ اللَّ

ْنَيا، َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُلْبِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن البُْخلِ  ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْرَذِل الُعُمِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

 ((.َوَعَذاِب الَقْبِ 

 . اإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ـ رمحه اهلل ـ -8

 :هذه التبويبات الثالثة( 1358، 1353، 1356) "السنن الصغرى"إذ بوب يف 

 ."الدعاء بعد التسليميخر من الذكر ونوع آ" -1

 ."ن الدعاء عند االنرصاف من الصالةنوع آيخر م": ثم أحلقه هبذا -2

 ."لتعوذ يف دبر الصالةباب ا": ثم ثلث هبذا -3

 :رقم14/384) "رشح سنن النسائي"وقال العالمة حممد عيل آدم اإلتيويب ـ سلمه اهلل ـ يف 

1353) : 

أبوابًا كثرية لبيان األحاديث التي تدل عىل مرشوعية الدعاء  اعلم أنه عقد املصنف ـ رمحه اهلل تعاىل ـ

دبر الصالة، وأورد فيها أحاديث كثرية مشتملة عىل دعوات كثرية تقرأ عقب الصالة، وإن كان بعضها 

مكررًا، وهذه الدعوات وإن كانت حمتملة ألن تكون قبل السالم، لكن الظاهر كوهنا بعد السالم، كام هو 

، فإنه أوردها لذلك، وقد تبع يف هذا اإلمام البخاري ـ رمحه اهلل تعاىل ـ  محه اهلل تعاىل ـرأي املصنف ـ ر

 اهـ .بابًا للدعاء يف الصالة، وبابًا للدعاء بعد الصالة "الدعوات"يف كتاب  "صحيحه"حيث إنه عقد يف 

 . اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن يخزيمة ـ رمحه اهلل ـ -9
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 :هذه التبويبات الثالثة( 353،341 – 353 :رقم 366، 363 – 1/366) "صحيحه"إذ بوب يف 

 ." الدعاء بعد السالم يف دبر الصالةباب جامع  " -1

 ." باب التعوذ بعد السالم من الصالة " -2

باب األمر بمسألة الرب عز وجل يف دبر الصلوات املعونة عىل ذكره وشكره وحسن عبادته " -3

 ."والوصية بذلك 

 .حتتها يملة من األدعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا بعد السالم ثم ذكر

 . احلافظ أبو بكر ابن املنذر النيسابوري ـ رمحه اهلل ـ -11

 :هذا التبويب( 564-3/566) "األوسط"إذ بوب يف كتابه 

 ."ذكر جامع الدعاء بعد التسليم  "

 .عليه وسلم كان يقوهلا إذا فرغ من صالتهونقل حتته أدعية ثالثة عن النبي صىل اهلل 

 . احلافظ أبو حاتم ابن حبان الُبستي ـ رمحه اهلل ـ -11

 :هذين التبويبني( 4644و  4641) "صحيحه"إذ بوب يف 

كره وشكره وعبادته يف عقب أن يعينه عىل ذـ جل وعال ـ األمر بسؤال العبد ربه  ذكر " -1

 ."الصالة

يف عقيب الصالة التفضل عليه بمغفرة ما ـ جل وعال ـ ن يسأل اهلل ذكر ما يستحب للمرء أ " -2

 ."تقدم من ذنبه 

 . اإلمام احلسني بن مسعود البغوي ـ رمحه اهلل ـ -12

 :هذا التبويب( 436و443/ 3)"رشح السنة"إذ بوب يف كتابه  

 ."باب الذكر بعد الصالة  "
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ُهمَّ )): وضمنه يملة من األذكار مع هذا الدعاء ْبِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُبْخِل،  اللَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اجْلُ

ْنَيا، َوَعَذاِب اْلَقْبِ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْرَذِل اْلُعْمِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة   .((الدُّ

 .احلافظ عبد الغني بن عبد الواحد املقديس اجلامعييل ـ رمحه اهلل ـ -13

 :هذا التبويب( 83-86:رقم131:ص)"الرتغيب يف الدعاء"إذ بوب يف كتابه 

 ."باب يف الدعاء عقيب الصلوات  "

 .ثم ذكر حتته يملة من األدعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا بعد السالم

 .اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقديس احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ -14

 (:441/ 4)"املغني"إذ قال يف كتابه 

 اهـ.ويستحب ذكر اهلل تعاىل، والدعاء عقيب صالته، ويستحب من ذلك ما ورد به األثر :فصل

 (:55/ 1)"الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل"وقال يف كتابه 

 اهـ.ويستحب ذكر اهلل تعاىل بعد انرصافه من الصالة، ودعاؤه، واستغفاره :فصل

 .عبد السالم ابن تيمية احلنبيل ـ رمحه اهلل ـجمد الدين أبو الربكات  عالمةال -15

 :هذا التبويب( 813-863:رقم344-343/ 1)"املنتقى يف األحكام الرشعية"إذ بوب يف كتابه 

 ."يف الدعاء والذكر بعد الصالة : باب "

 .ثم ذكر حتته يملة من األدعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا عقب الصالة

 .ب الدين أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل الطربي الشافعي ـ رمحه اهلل ـالقايض حم -16

هذا ( 4643-4614:رقم443-441/ 4)"غاية اإِلحكام يف أحاديث األحكام"إذ بوب يف كتابه 

 :التبويب
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 ."ذكر أذكاره وأدعيته صىل اهلل عليه وسلم عقيب السالم  "

 .هلل عليه وسلم يقوهلا عقب الصالةثم ذكر حتته يملة من األدعية التي كان النبي صىل ا

 .بن رشف النووي الشافعي ـ رمحه اهلل ـحييى العالمة أبو زكريا حميي الدين  -17

 (:564/ 3)"املجموع"إذ قال يف كتابه 

قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء لإلمام واملأموم واملنفرد، وهو مستحب عقب كل الصلوات بال 

أو كثري منهم من ختصيص دعاء االمام بصاليت الصبح والعرص فال أصل يخالف، وأما ما اعتاده الناس 

ل بعدها كالصبح والعرص فإن كانت صالة ال يتن: فقال "ياحلاو"ن كان قد أشار إليه صاحب إله، و

استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وان كانت مما يتنفل بعدها كالظهر واملغرب والعشاء فيختار أن 

وهذا الذى أشار إليه من التخصيص ال أصل له، بل الصواب استحبابه يف كل  يتنفل يف منزله،

 اهـ.الصلوات

 .أبو العباس أمحد بن عمر القرطبي املالكي ـ رمحه اهلل ـ شيخ املالكية-18

 (:585-538:رقم414/ 1)"املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم"إذ قال يف كتابه 

عىل أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء : قبلهاوقد اتفق مساق هذه األحاديث والتي 

 اهـ.واألذكار، يرجتى فيها القبول، وُيْبل ُغ بربكة التفرغ لذلك إىل كل مأمول

 .العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي املالكي ـ رمحه اهلل ـ -19

 (:148-143:ص)"الفتاوى"إذ قال يف 

صلوات ليس يف السنة ما يعضده، بل فيها ما ينافيه، فإن الذي إن دعاء اإلمام للجامعة يف أدبار ال

جيب االقتداء به سيد املرسلني حممد صىل اهلل عليه وسلم، والذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات إما 

وأشباه ذلك، وإما دعاء خيص به نفسه،  ((اللهم ال مانع ملا الأعطيت )) : ذكر جمرد ال دعاء فيه، كقوله

 .وأشباهه ((اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت )) : كقوله

ومل يثبت أنه دعا للجامعة، وما زال كذلك مدة عمره، ثم اخللفاء الراشدون بعده، ثم السلف 
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 اهـ.الصالح

 (:545-544/ 4)"االعتصام"وقال يف كتابه 

 :يف أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت بني أمرين -عليه السالم  -ألن حاله 

ن يذكر اهلل تعاىل ذكرًا هو يف العرف غري دعاء، فليس للجامعة منه حظ إال أن يقولوا مثل قوهلأو إما أ

له إال اهلل وحده إال  ": نحوًا من قوله، كام يف غري أدبار الصلوات، كام جاء أنه كان يقول يف دبر كل صالة

ذلك، فإنام كان يقوله يف يخاصة ونحو . "...ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير 

 .نفسه، كسائر األذكار، فمن قال مثل قوله فحسن، وال يمكن يف هذا كله هيئة اجتامع

بعد الصالة مما سمع منه إنام كان خيص به  -عليه السالم  -وان كان دعاء، فعامة ما جاء من دعائه 

 اهـ ...نفسه دون احلارضين، كام يف الرتمذي 

 :دعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا بعد سالمه من الصالة، وقالثم ذكر مخسة من األ

 اهـ.فتأملوا سياق هذا األدعية كلها مساق ختصيص نفسه هبا دون الناس

 .عالمة ابن سّيد الناس اليعمري الشافعي ـ رمحه اهلل ـال -21

 (:463/ 5)"النفح الشذي رشح جامع الرتمذي "إذ قال يف كتابه 

قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء لإلمام واملأموم واملنفرد، وهو مستحب عقيب  :انية عرشةالث

 اهـ.الصلوات كلها بال يخالف، وأما من يخص ذلك بصاليت الصبح والعرص فال أصل له

 .ام ـ رمحه اهلل ـعيل بن مهام املعروف بابن اإلم الشيخ حممد بن حممد بن -21

هذا ( 638-646:رقم353و356:ص)"ن يف الدعاء والذكرسالح املؤم"إذ بوب يف كتابه 

 :التبويب

 ."ما يدعو به بعد الصالة  "

 .ثم ذكر حتته يملة من األدعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا بعد سالمه من الصالة
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 .احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي ـ رمحه اهلل ـ -22

معلقًا عىل قول اإلمام ( 6336و6346:رقم138-133/ 11)"الباريفتح "إذ قال يف كتابه 

 :"باب الدعاء بعد الصالة  ": البخاري ـ رمحه اهلل ـ

دٌّ عىل من زعم أن الدعاء بعد الصالة ال ُيرشع: أي  اهـ.املكتوبة، ويف هذه الرتيمة ر 

بي صىل اهلل عليه وسلم ثم رشع يف الرد عىل من قال بعدم املرشوعية، وذكر عدة أحاديث يف دعاء الن

 .بعد صالته

 .الشيخ شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي ـ رمحه اهلل ـ -23

 863/ 3)"األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية"إذ قال يف 

 (:486:رقم 1614/ 3و436:رقم

اىل، والثناء عليه، والصالة عىل رسول اهلل السنة أن يستفتح دعاء عقب الصالة وغريها بحمد اهلل تع

 اهـ.صىل اهلل عليه وسلم

 :من كتب احلنفية( 146-116:ص)"مراقي الفالح رشح متن نور اإليضاح"وجاء يف كتاب  -24

 .يف األذكار الواردة بعد الفرض :فصل

ألوراد بني ال بأس بقراءة ا: القيام اىل السنة متصاًل بالفرض مسنون، وعن شمس األئمة احللواين

لتطوع بعد الفرض، وأن يستقبل لالفريضة والسنة، ويستحب لإلمام بعد سالمه أن يتحول إىل يساره 

بعده الناس، ويستغفرون اهلل ثالثًا، ويقرؤون آية الكريس واملعوذات، ويسبحون اهلل ثالثًا وثالثني 

رشيك له، له امللك، وله احلمد،  ال إله إال اهلل وحده ال": وحيمدونه كذلك ويكربونه كذلك، ثم يقولون

 اهـ.، ثم يدعون ألنفسهم وللمسلمني"وهو عىل كل يشء قدير

 :رحاثم قال الش

قيل يا رسول اهلل أي : باألدعية املأثورة اجلامعة لقول أيب أمامة "ثم يدعون ألنفسهم وللمسلمني"

)) : قوله صىل اهلل عليه وسلمول ((جوف الليل األخري ودبر الصلوات املكتوبات )) : الدعاء أسمع؟ قال
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واهلل إِّن ألحبك أوصيك يا معاذ ال تدعن دبر كل صالة أن تقول اللهم أعني عىل ذكركوشكرك وحسن 

 اهـ.((عبادتك 

أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج ـ رمحه الشيخ -25

 .اهلل ـ

 (:4/463)"املديخل"يف كتابه  إذ قال

 اهـ.والسنة املاضية أن ال يرتك الذكر والدعاء عقب الصالة

 شمس الدين أيبل( 143-4/146)"مواهب اجلليل يف رشح خمترص يخليل"جاء يف كتاب  -26

عيني  :ـ رمحه اهلل ـاملالكي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

َعاِء )) : ية الدعاء يخلف الصالة، فقد قال ـ عليه الصالة والسالم ـوال يخالف يف مرشوع َأْسَمُع الدُّ

ْيلِ  َلَواِت امْلَْكُتوَباِت أوَ  ،َجْوُف اللَّ  اهـ.((ْدَباُر الصَّ

 .اإلمام حممد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ـ رمحه اهلل ـ-27

 (:14-11:ص)"آداب امليش إىل الصالة"إذ قال يف كتابه 

اللهم ": ثالثًا، ثم يقول "أستغفر اهلل": ذكر اهلل، والدعاء واالستغفار عقب الصالة، فيقول ويسن

أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله 

ال نعبد إال إياه، له النعمة، وله  احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، ال حول وال قوة إال باهلل، ال إله إال اهلل،

اللهم ال مانع ملا أعطيت، "،"الفضل، وله الثناء احلسن، ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون

 ."وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

 اهلل، وحده ال رشيك ال إله إال": ثم يسبح وحيمد ويكرب كل واحدة ثالثًا وثالثني، ويقول متام املائة

 ."له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير

 "اللهم أجرين من النار": ويقول بعد صالة الفجر وصالة املغرب قبل أن يكلم أحدًا من الناس

 .سبع مرات
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واإلرسار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء املأثور، ويكون بتأدب ويخشوع وحضور قلب ورغبة 

ويتوسل باألسامء والصفات والتوحيد،  ((ال يستجاب الدعاء من قلب غافل ) ): ورهبة حلديث

ثلث الليل اآليخر، وبني األذان واإلقامة، وأدبار الصالة املكتوبة، وآيخر : ويتحرى أوقات اإلجابة، وهي

قد دعوت ودعوت فلم يستجب يل، وال يكره أن : ساعة يوم اجلمعة، وينتظر اإلجابة وال يعجل فيقول

 اهـ.فسه إال يف دعاء يؤم ن عليه، ويكره رفع الصوتخيص ن

 .العالمة حممد بن األمري الصنعاين ـ رمحه اهلل ـ -28

 (:1564:عند رقم681-:686ص)"سبل السالم رشح بلوغ املرام"إذ قال يف كتابه 

اء ، وقد وردت أحاديث يف الدع...يتأكد الدعاء بعد الصالة املكتوبة حلديث الرتمذي عن أيب أمامة

 اهـ.بعد الصالة معروفة

 .الشيخ حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري اهلندي ـ رمحه اهلل ـ-29

 (:466-463:رقم166/ 4)"حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي"إذ قال يف كتابه 

ال ريب يف ثبوت الدعاء بعد االنرصاف من الصالة املكتوبة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 اهـ. وفعالً قوالً 

نوجي البخاري اهلندي ـ رمحه اهلل ـ  -31  .العالمة صديق حسن الق 

 :بعنوان( 443-441:ص)"دليل الطالب عىل أرجح املطالب"طبعت يف كتابه قد فإن له رسالة 

 ."الفاكهة العريضة يف جواز رفع اليدين عند الدعاء بعد الفريضة  "

 (:444:ص)ث معاذ بن جبل ـ ريض اهلل عنهام ـ،وكان مما قاله بعد حديث أيب أمامة، وحدي

 اهـ.وهذان احلديثان يدالن عىل الدعاء بعد الفريضة

 :وقال أيضاً 

 اهـ.وإال الدعاء بعد الفريضة ثابت كام تقدم
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 (:446:ص)وقال أيضًا 

 اهـ.فثبت الدعاء بعد الفريضة

 .ـالعالمة عبد اهلل بن عبد الرمحن البابطني النجدي ـ رمحه اهلل   -31

 (: 5/314)"الدرر السنية يف األجوبة النجدية"إذ قال كام يف 

إن فعله إنسان بينه وبني اهلل فحسن، وأما رفع األيدي يف هذه احلال فلم يرد  ،الدعاء بعد الفرائض

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويخري اهلدي هديه صىل اهلل عليه وسلم، ومثل هذا ما أرى اإلنكار عىل 

 اهـ.رفع يديهفاعله، ولو 

 .العالمة سليامن بن سحامن ـ رمحه اهلل ـ  -32

 (:313/  5)"الدرر السنية يف األجوبة النجدية"إذ قال كام يف 

وأما الدعاء بعد املكتوبة، فإن كان باأللفاظ الواردة يف األحاديث الصحيحة من األذكار، من غري 

فالشيخ حممد بن عبد الوهاب ال يمنعه، وال  وغريمها من الكتب، "الصحيحني"رفع اليدين، كام ورد يف 

 اهـ.أحد من أتباعه، وال أحد من أهل احلديث

 .ـ رمحه اهلل ـ احلنبيل العالمة عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي -33

 (:451/ 1)"اإلحكام رشح أصول األحكام"إذ قال يف كتابه 

 فصل يف الذكر بعدها

 اهـ.لصالة، وقد أيمع العلامء عىل استحبابه بعدهايف الدعاء والذكر املرشوع بعد ا: أي

 (:456-454/ 1)وقال أيضًا 

ويستحب للعبد إذا فرغ من صالته واستغفر اهلل وذكره وهلله وسبحه ومحده وكربه باألذكار 

املرشوعة عقب الصالة مما تقدم وغريه، أن يصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويدعو بام شاء، فإن 

 اهـ.ب هذه العبادة مستجابالدعاء عق
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 .اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رمحه اهلل ـ -34

 (:163-166/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"يف كام إذ قال 

الدعاء بعد الصالة ال يكره، بل مستحب، كونه يدعو بينه وبني ربه يف آيخر الصالة بعد الذكر، كل 

عليه وسلم، فإذا دعا يف آيخر الصالة قبل أن يسلم هذا أفضل،  هذا جاء يف األحاديث عن النبي صىل اهلل

وإن دعا بعد السالم وبعد الذكر فال بأس، بينه وبني ربه، أما أن يكون الدعاء يماعيًا من اجلامعة أو مع 

اإلمام فهذا غري مرشوع، بل بدعة، أو يكون مع رفع األيدي هذا بدعة بعد الفرائض، مل حيفظ عنه صىل 

وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفرائض اخلمس، ومل حيفظ عن أصحابه فيام بلغنا، فليس للناس أن  اهلل عليه

وال أصحابه، لكن الدعاء ال بأس به بينه وبني ربه،  ،حيدثوا شيئًا مل يفعله املصطفى صىل اهلل عليه وسلم

 اهـ .قبل السالم وبعد السالم ال بأس

 .رمحه اهلل ـ الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ـ -35

 (:536:ص)"تصحيح الدعاء"إذ قال يف كتابه 

 ...األذكار املرشوعة بعد الصالة :املطلب األول

قال ابن  {َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب  }: ثم بعد الذكر يرشع يف األدعية التي دل عليها جممل قول اهلل تعاىل

 ((وسله حاجتك بالغ يف الدعاء ـ : أيـ  فإذا فرغت من صالتك فانصب)) : عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ

 .كام يف تفسري ابن كثري والقرطبي وغريمها، ونحوه عن جماهد وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل

، وقفاه أهل السنن عل "باب الدعاء بعد الصالة  ": هذه الرتيمة "صحيحه"ولذا عقد البخاري يف 

 اهـ.ذلك، مثل النسائي وأيب داود وابن يخزيمة وغريهم

 (:538:ص)وقال أيضًا 

الذكر مع الرفع رفعًا يسريًا يف بعضه : ويف مسألتنا السنة كام ترى بعد السالم من الصالة املكتوبة هو

 ... ال كله، والدعاء، وقراءة ما ذكر من القرآن الكريم

يدة بحال هذه سنن أربع د ل  عليها هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم وتعليمه ألمته يف هذه العبادة املق
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 اهـ.الفراغ من الصالة املكتوبة، وما سوى ذلك فهو قدر زائد عىل املرشوع ال دليل عليه

 .العالمة صالح بن فوزان الفوزان ـ سلمه اهلل ـ-36

 (:686/ 4)"املنتقى من فتاوى الفوزان"إذ قال كام يف 

يخوانه املسلمني، الدعاء بعد الصالة ال بأس به، لكن كل مسلم يدعو بمفرده، يدعو لنفسه وإل

ويدعو بمصالح دينه ودنياه، يدعو منفردًا، ال يكون الدعاء يماعيًا، أما الدعاء اجلامعي بعد الصالة فهو 

بدعة، ألنه مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وال عن صحابته وال عن القرون املفضلة أهنم كانوا 

عون أيدهيم ويدعو، وهم يدعون معه، هذا من البدع، يدعون دعاًء يماعيًا، بأن يرفع اإلمام يديه، ثم يرف

أما أن يدعو كل شخص بدون رفع صوت، وال تشويش فهذا ال بأس به، سواء كان بعد الفريضة، أو بعد 

 اهـ.النافلة

 (:146/ 1)"امللخص الفقهي"وقال يف كتابه 

بادة وهذه األذكار ثم بعد الفراغ من هذه األذكار يدعو رسًا بام شاء، فإن الدعاء عقب هذه الع

، وال يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كام يفعل بعض الناس، فإن ذلك بدعة، العظيمة أحرى باإلجابة

، بل خيفيه، ألن ذلك أقرب إىل اإليخالص واخلشوع، وال جيهر بالدعاء، وإنام يفعل هذا بعد النافلة أحياناً 

 اهـ.وأبعد عن الرياء

 :وموجود بموقعه اإللكرتوينوقال أيضًا كام يف رشيط مسجل، 

الدعاء بعد الصالة الفريضة بأن يدعو اإلنسان لنفسه منفردًا، وبدون رفع صوت هذا مرشوع 

 اهـ.ومطلوب

 .العالمة حممد عيل آدم اإلتيويب ـ سلمه اهلل ـ -37

 (:1353:رقم14/384)"رشح سنن النسائي"إذ قال يف كتابه 

قب الصالة ثابت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوالً قد تلخص مما ذكر من األدلة أن الدعاء ع

 ... وفعاًل، فال يسع أحدًا إنكاره 
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واحلاصل أن الذكر والدعاء بعد السالم من الصالة مرشوع، كام هو مذهب البخاري والنسائي، 

وقد تقدم يف كالم احلافظ ابن رجب أنه مذهب اإلمام أمحد، بل نقل أن أصحاب أمحد وأصحاب 

 .انتهى.استحبوا الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقاً الشافعي 

 اهـ.فإذا ثبتت األحاديث بذلك، وعمل هبا أهل العلم أو بعضهم فال وجه لإلنكار

التحفة املرغوبة يف ": بعنوان ـ رمحه اهلل ـ رسالة صنف الشيخ حممد هاشم الت ت وي السندي-38

 ."أفضلية الدعاء بعد املكتوبة

ء ورفع اليدين فيه بعد اثالث رسائل يف استحباب الدع" :بعنوانطبع جمموع ايخترصتضمن وقد 

 (.53-14:ص)"صالة املكتوبة

هذا وقد صنف غري واحد من متأيخري  احلنفية والشافعية واملالكية رسائل مفردة يف مرشوعية 

 . الدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضة

 .اين ـ رمحه اهلل ـاإلمام حممد نارص الدين األلب -39

 66/ 6)"سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة"إذ قال يف كتابه 

 (:4455:رقم

 :ومجلة القول

 .إنه مل يثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصالة إذا دعا

املعتاد اليوم يف كثري من البالد اإلسالمية، وأما دعاء اإلمام وتأمني املصلني عليه بعد الصالة، كام هو 

رشحًا مفيدًا جدًا ال أعرف له نظريًا،  "االعتصام"فبدعة ال أصل هلا، كام رشح ذلك اإلمام الشاطبي يف 

 اهـ.فلرياجع من شاء البسط والتفصيل

يام بينه وبني وظاهر هذا الكالم أنه ـ رمحه اهلل ـ يرى مرشوعية الدعاء بعد الصالة إذا فعله اإلنسان ف

 .نفسه، وأن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يدعو، لكن من دون رفع لليدين

وقد كلمت أحد األفاضل املهتمني بأقواله وفتاويه وكتبه وأرشطته أن يبحث هل له قول آيخر، أو 
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 .أوضح من هذا، لكنه تأيخر عيل  فلم يسعفني بيشء، وعسى أن ييرس اهلل تعاىل له قريباً 

 

 .عن أدلة استحباب الدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضة/ الثالثة  الوقفة

إن سبب ذهاب العلامء ـ رمحهم اهلل تعاىل ـ إىل استحباب الدعاء عقب االنتهاء من صالة الفريضة 

ـ ريض الربرة األيخيار وسلم وأصحابه  صىل اهلل عليه سّيد ولد آدمثبوت الدعاء يف هذا املوضع عن : هو

 .ـ اهلل عنهم

 :وقد أشار إىل هذا يمع من أهل العلم، ومنهم

 .بن رشف النووي الشافعي ـ رمحه اهلل ـحييى العالمة أبو زكريا حميي الدين  :أوالً 

 (:564/ 3)"املجموع"إذ قال يف كتابه 

ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السالم باالتفاق، وجاءت يف هذه املواضع أحاديث كثرية صحيحة يف 

 اهـ."األذكار"ء قد يمعتها يف كتاب الذكر والدعا

 .العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي املالكي ـ رمحه اهلل ـ :ثانياً 

 (:148-143:ص)"الفتاوى"إذ قال يف 

فإن الذي جيب االقتداء به سيد املرسلني حممد صىل اهلل عليه وسلم، والذي ثبت عنه من العمل بعد 

وأشباه ذلك، وإما دعاء  ((اللهم ال مانع ملا الأعطيت )) : ء فيه، كقولهالصلوات إما ذكر جمرد ال دعا

 اهـ.وأشباهه((اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت )) : خيص به نفسه، كقوله

 .العالمة حممد بن األمري الصنعاين ـ رمحه اهلل ـ :ثالثاً 

 (:1564:عند رقم681-686:ص)"سبل السالم رشح بلوغ املرام"إذ قال يف كتابه 

 اهـ.وقد وردت أحاديث يف الدعاء بعد الصالة معروفة
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 .محمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري اهلندي ـ رمحه اهلل ـشيخال :رابعاً 

 (:466-463:رقم 166/ 4)"حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي"إذ قال يف كتابه 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال ريب يف ثبوت الدعاء بعد االنرصاف من الصالة املكتوبة عن 

 اهـ.قوالً وفعالً 

 .العالمة حممد عيل آدم اإلتيويب ـ سلمه اهلل ـ :خامساً 

 (:1353:رقم 384/ 14)"رشح سنن النسائي"إذ قال يف كتابه 

اعلم أنه عقد املصنف ـ رمحه اهلل تعاىل ـ أبوابًا كثرية لبيان األحاديث التي  تدل عىل مرشوعية الدعاء 

 اهـ.صالة، وأورد فيها أحاديث كثرية مشتملة عىل دعوات كثرية تقرأ عقب الصالةدبر ال

 (:1353:رقم 384/ 14)وقال أيضًا 

قد تلخص مما ذكر من األدلة أن الدعاء عقب الصالة ثابت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوالً 

 اهـ.وفعاًل، فال يسع أحدًا إنكاره

 :وقال أيضاً 

 اهـ.لك، وعمل هبا أهل العلم أو بعضهم فال وجه لإلنكارفإذا ثبتت األحاديث بذ

 .اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رمحه اهلل ـ :سادساً 

 (:186/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"كام يف  إذ قال

واإلنسان إذا أحب أن يدعو، يدعو بينه وبني نفسه، من دون رفع اليدين، ومن دون االجتامع مع 

 جاءت به األحاديث أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم دعا بعد السالم بالذكر املعروف عنه اإلمام، بل كام

 اهـ.ـ عليه الصالة  والسالم ـ

 (:6/166)وقال أيضًا 
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الدعاء بعد الصالة ال يكره بل مستحب، كونه يدعو بينه وبني ربه يف آيخر الصالة، وبعد الصالة 

 اهـ.لنبي ـ عليه الصالة والسالم ـبعد الذكر، كل هذا جاء يف األحاديث عن ا

 :نوعني يف هذا الدعاء عىلاألدلة الواردة و

 .األحاديث الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم :النوع األول

 :ودونكم ما وقفت عىل ثبوته منها

من طريق الوليد عن األوزاعي عن أيب عامر ( 461)"صحيحه"مسلم يف اإلمام ما أيخرجه  :أوالً 

َف ِمْن )) :  امء عن ثوبان ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قالعن أيب أس َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم إَِذا اْنََصَ

 .((َصاَلتِِه اْسَتْغَفَر َثاَلًثًا 

أستغفُر اهلل، أستغفُر اهلل، أستغفُر : يقول: كيف االستغفار؟ قال: فقلت لألوزاعي: قال الوليد

 اهـ.اهلل

/ 13)"ى ورسائل فضيلتهوجمموع فتا"ن صالح العثيمني ـ رمحه اهلل ـ كام يف قال اإلمام حممد ب

466-463:) 

وأما الدعاء أدبار الصلوات املكتوبة ففيه االستغفار، فقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا انرصف 

 .من صالته استغفر اهلل ثالثاً 

 اهـ.عدم الرفعطلب املغفرة، وهو دعاء، لكن ظاهر السنة فيه : واالستغفار

واللفظ له، ( 666)"األدب املفرد"والبخاري يف ( 44146و44116)ما أيخرجه اإلمام أمحد  :اً ثاني

وابن حبان (  4165و  1616)واحلاكم ( 341)وابن يخزيمة ( 1363)والنسائي ( 1444)وأبو داود 

َم َفَقاَل َأَخَذ بَِيِدي النَّبِ )) : عن معاذ بن جبل ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال( 4641) َيا : يُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا يِف ُدُبِر ُكلِّ : َوَأَنا َواهللَِّ ُأِحبَُّك، َقاَل : إِِّنِّ ُأِحبَُّك، ُقْلُت : َلبَّيَْك، َقاَل : ُمَعاُذ، ُقْلُت  َأاَل ُأَعلُِّمَك َكلاَِمٍت َتُقوُُلَ

ُهمَّ َأعِ : ُقلِ : َنَعْم، َقاَل : َصاَلتَِك؟ ُقْلُت   .((نِّي َعىَل ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك اللَّ

 :وقد صححه
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وابن اخلطيب الرشبيني ابن يخزيمة واحلاكم وابن حبان والنووي والذهبي وابن حجر العسقالين 

 .وابن باز واأللباين والوادعي وحممد عيل آدم اإلتيويب

 اهـ.الصحيح غري موسى بن طارق وهو ثقةرواه أمحد، ورجاله رجال : -رمحه اهلل  -وقال اهليثمي 

 اهـ .سنده جيد: -رمحه اهلل  –وقال عبد الرمحن بن قاسم 

: عن الرباء بن عازب ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال( 366)"صحيحه"ما أيخرجه اإلمام مسلم يف  :اً لثثا

ْينَا َخْلَف َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ))  : َأْحَبْبنَا َأْن َنُكوَن َعْن َيِمينِِه، ُيْقبُِل َعَلْينَا بَِوْجِهِه، َقاَل  ُكنَّا إَِذا َصلَّ

َمُع  ِعَباَدَك : َفَسِمْعُتُه َيُقوُل   .((َربِّ قِنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتبَْعُث َأْو ََتْ

))  :ميمون األ ْوِديِّ أنه قالعمرو بن عن ( 4844)"صحيحه"ما أيخرجه اإلمام البخاري يف  :اً رابع

ُم الِغْلاَمَن الكَِتاَبَة َوَيُقوُل  ُم املَُعلِّ ُم َبنِيِه َهُؤالَِء الَكلاَِمِت َكاَم ُيَعلِّ إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليِْه : َكاَن َسْعد  ُيَعلِّ

اَلةِ  ُذ ِمنُْهنَّ ُدُبَر الصَّ َم َكاَن َيتََعوَّ ُهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمنَ : َوَسلَّ اجُلْبِن، َوَأُعوُذ بَِك َأْن ُأَردَّ إىَِل َأْرَذِل الُعُمِر،  اللَّ

ْنَيا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْبِ   .((َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

واللفظ له، وابن ( 1353و 4564)والنسائي ( 46553و46566)ما أيخرجه اإلمام أمحد  :اً خامس

اَلةِ )) : مسلم بن أيب بكرة أنه قال عن(  643)واحلاكم ( 353)يخزيمة  ُهمَّ : َكاَن َأِِب َيُقوُل يِف ُدُبِر الصَّ اللَّ

، َفَقاَل َأِِب  نَّ ، َفُكنُْت َأُقوُُلُ ْن َأَخْذَت َهَذا؟ ُقْلُت : إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الُْكْفِر َواْلَفْقِر، َوَعَذاِب اْلَقْبِ ، َعمَّ َأْي ُبنَيَّ

اَلِة  إِنَّ : َعنَْك، َقاَل  نَّ يِف ُدُبِر الصَّ َم َكاَن َيُقوُُلُ  .((َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّ

 :وقد صححه

 .ابن يخزيمة واحلاكم وابن حبان والذهبي واأللباين وحممد عيل آدم

 :وحسنه

 .ابن حجر العسقالين 

اِجُشون حدثني من طريق يوسف امل  ( 461-331)"صحيحه"يف  مسلماإلمام ما أيخرجه  :ساً ساد

أ يِب عن عبد الرمحن األعرِج عن عبيد اهلل بن أيب رافٍع عن عيل بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ عن رسول 
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اَلِة، َقاَل )) : اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُه َكاَن إَِذا َقاَم إىَِل الصَّ اَمَواِت : َأنَّ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ َوجَّ

كنَِي َواأْلَْرَض َح  ِد َوالتَّْسلِيمِ ...نِيًفا، َوَما َأَنا ِمَن  املرُْْشِ اللُهمَّ اْغِفْر يِل : ، ُثمَّ َيُكوُن ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبنْيَ التََّشهُّ

ْفُت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّ  ْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َوَما َأْْسَ ْرُت، َوَما َأْْسَ ْمُت َوَما َأخَّ ُم َوَأْنَت َما َقدَّ ي، َأْنَت امْلَُقدِّ

ُر، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت   .((امْلَُؤخِّ

أيضًا من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة عن عمه ( 464-331)وأيخرجه مسلم

امل اِجُشون بن أيب سلمة عن األعرِج عن عبيد اهلل بن أيب رافٍع عن عيل بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ 

َم َقاَل ) ): بلفظ ْمُت : َوإَِذا َسلَّ انتهى . إىل آيخر احلديث، ومل يقل بني التشهد والتسليم((اللُهمَّ اْغِفْر يِل َما َقدَّ

 .كالم اإلمام مسلم

اَلِة، َقاَل )) : وغريه بلفظ( 1466)وأيخرجه أبو داود  َم ِمَن الصَّ َم إَِذا َسلَّ : َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

هُ  ْفُت َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِهِ اللَّ ْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َوَما َأْْسَ ْرُت، َوَما َأْْسَ ْمُت َوَما َأخَّ ِمنِّي، َأْنَت  مَّ اْغِفْر يِل َما َقدَّ

ُر، اَل إِلََه إاِلَّ َأْنَت  ُم َوَأْنَت امْلَُؤخِّ  .((امْلَُقدِّ

إسناده صحيح : األلباين ، وقالالكاتبة ابن يخزيمة وابن حبان والنووي وُشْهدة اإلبري :وصححه

 اهـ.عىل رشط مسلم

-483/ 4)"زاد املعاد يف هدي يخري العباد"وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

488:) 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان )) : -ريض اهلل عنه  -وذكر أبو داود عن عيل بن أيب طالب 

اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أْسرت، وما أعلنت، وما أْسفت، : قال إذا سلم من الصالة

 .((وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال أنت 

وما  -عليه الصالة والسالم  -هذه قطعة من حديث عيل الطويل الذي رواه مسلم يف استفتاحه 

 . كان يقوله يف ركوعه وسجوده

 : فيه لفظانوملسلم  

 .إن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقوله بني التشهد والتسليم :أحدمها



24 

 

 . وهذا هو الصواب

 .كان يقوله بعد السالم :والثاِّن

 اهـ.ولعله كان يقوله يف املوضعني، واهلل أعلم

/ 3)"املجموع"أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه العالمة وقال 

564:) 

 اهـ.بني الروايتني فهام صحيحتان، وكان يقول الدعاء يف املوضعني، واهلل أعلم ةوال منافا

 "صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم"وقال اإلمام حممد نارص الدين األلباين ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه

 (:ـ األصل1641-1644/ 3)

ية عىل إرادة السالم، ألن خمرج الطريقني واحد، مع بينهام بحمل الرواية الثانوجُي ":قال احلافظ

وهذا ظاهر يف أنه بعد ... ((كان إذا فرغ من الصالة وسلم )) :بلفظ "صحيحه"وأورده ابن حبان يف 

 ."وحيتمل أنه كان يقول ذلك قبل السالم وبعده . السالم

عضالرواة، أو رواية وهذا االحتامل ال بد من املصري اليه، وإال فإحدى الروايتني يخطأ من ب :قلت

بإسنادصحيح، واهلل ( 1/164)"املسند"باملعنى، والرواية التي عند ابن حبان قد أيخرجها قبله أمحد يف 

 اهـ.أعلم

 .اآلثار الواردة عن الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ :النوع الثاِّن

 :ودونكم ما وقفت عليه منها

 :فقال( 3633)"مصنفه"يف ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ  :أوالً 

: َكاَن َأُبو ُموَسى إَِذا َفَرَغ ِمْن َصاَلتِِه َقاَل )) : حدثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة قال

ْ يِل َأْمِري، َوَباِرْك يِل يِف ِرْزقِي  ُهمَّ اْغِفْر يِل َذْنبِي، َوَيِّسِّ  .((اللَّ

 .وإسناده حسن
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 (:46444)وقال أيضًا 

ع عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى عن أيب موسى أنه كان يقول إذا حدثنا وكي

ْ يِل َأْمِري، َوَباِرْك يِل يِف ِرْزقِي )) : فرغ من صالته ُهمَّ اْغِفْر يِل َذْنبِي، َوَيِّسِّ  .((اللَّ

 .وإسناده حسن

 :فقال( 46468)"مصنفه"ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف  :ثانياً 

كني بن الربيع عن أبيه قال َف ِمْن َصاَلتِِه، َقاَل )) : حدثنا عبيدة بن محيد عن الرُّ : َكاَن ُعَمُر إَِذا اْنََصَ

ُهمَّ َأْنَت  ، اللَّ ُهمَّ َأْسَتْغِفُرَك لَِذْنبِي، َوَأْسَتْهِديَك أِلَْرَشِد َأْمِري، َوَأُتوُب إَِليَْك َفُتْب َعََلَّ َعْل َرْغَبتِي َرِبِّ َفاْج  اللَّ

ي يِف َصْدِري، َوَباِرْك يِل فِياَم َرَزَقْتنِي، َوَتَقبَّْل ِمنِّي، إِنََّك َأْنَت َرِبِّ 
 .((إَِلْيَك، َواْجَعْل ِغنَائِ

 .وإسناده حسن إىل الربيع بن ُعميلة الفزاري

الغفاري ولكن مل أجد من ذكر روايته عن عمر، وقد روى عن عيل بن أيب طالب وحذيفة بن أسيد 

 .وسمرة بن جندب وعبد اهلل بن مسعود وعامر بن يارس

 (:644:رقم3/436)"التاريخ الكبري"ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  البخارياإلمام قال و

 اهـ.ربيع بن عميلة الفزاري الكويف، سمع ابن مسعود وكان يِف أهل الردة زمان يخالد بن الوليد

كني قد روى عن بعض الصحابة ك أيب الطفيل عامر بن واثلة وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل وابنه الرُّ

 .بن عمر بن اخلطاب

 :فقال( 46443)"مصنفه"ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف  :ثالثاً 

أنه كان ـ ريض اهلل عنه ـ رة عن عيل مْ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ض  

 :يقول

ُهمَّ َتمَّ ))  ْمُد، َوَبَسطَْت َيَدَك َفَأْعَطْيَت  اللَّ ْمُد، َوَعُظَم ِحْلُمَك َفَعَفْوَت َفَلَك اْْلَ ُنوُرَك َفَهَدْيَت َفَلَك اْْلَ

اِه، َوَعطِيَُّتَك َأْفَضُل اْلَعطِيَِّة َوَأهْ  نَا َوْجُهَك َأْكَرُم اْلُوُجوِه، َوَجاُهَك َخرْيُ اجْلَ ْمُد، َربَّ نَا نَُؤَها، ُتَطاَفَلَك اْْلَ ُع َربَّ
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ِقيَم، َوُتنِْجي ِمَن الْ  ، َوَتْشِفي السَّ َّ ، َوَتْكِشُف الُّضُّ نَا َفَتْغِفُر، َُتِيُب امْلُْضَطرَّ َكْرِب، َوَتْقبَُل َفَتْشُكُر، َوُتْعََص َربَّ

، َواَل ُُيِِْص َنْعاَم  ِزُئ آاَلَءَك َأَحد  ْنَب ملَِْن ِشئَْت، اَل ُُيْ ْعنِي ((َءَك َقْوُل َقائٍِل التَّْوَبَة، َوَتْغِفُر الذَّ ْعد  : ي  ُقوُل ب  ي 

ةِ  ال   اهـ.الص 

 .وإسناده حسن أو صحيح

 :فقال( 335:رقم 1668/ 4)"الدعاء"ـ رمحه اهلل ـ يف كتاب  الطرباينوأيخرجه 

بِّي ثنا عبد اهلل بن رجاء أنبأ إرسائيل  وحدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي  ححدثنا عثامن بن عمرالض 

عن أيب  كلهموحدثنا أبو يخليفة ثنا الوليد الطياليس ثنا شعبة حد بن يونس ثنا زهري بن معاوية ثنا أمح

ْمرة عن عيل ـ ريض اهلل عنه ـ أنه كان يقول دبر الصالة َتمَّ ُنوُرَك َفَهَدْيَت )) : إسحاق عن عاصم بن ض 

ْمُد، وَ  ْمُد، َوَعُظَم ِحْلُمَك َفَعَفْوَت َفَلَك اْْلَ نَا َوْجُهَك َأْكَرُم َفَلَك اْْلَ ْمُد، َربَّ َبَسطَْت َيَدَك َفَأْعَطيَْت َفَلَك اْْلَ

نَا َفتَ  نَا َفُتْشَكُر َوُتْعََص َربَّ اِه َوَعطِيَّتَُك َأْنَفُع اْلَعَطاَيا، ُتَطاُع َربَّ ْغِفُر، َُتِيُب امْلُْضَطرَّ اْلُوُجوِه، ِوَجاُهَك َخرْيَ اجْلَ

، َوَتْش  َّ ، َواَل ُُيِِْص نَِعَمَك َقْوُل َوَتْكِشُف الُّضُّ ِقيَم، َوُتنِْجي ِمَن اْلَكْرِب، اَل ُُيِْزي بِآاَلئَِك َأَحد  ِفي السَّ

 .((َقائِلٍ 

 

عن اإلجابة عن قول من ذهب إىل أن األدعية الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم / الوقفة الرابعة 

 .حملها قبل السالم ال بعده

ـ رمحه اهلل ـ إىل عدم الدمشقي احلراين بن تيمية احلليم بن عبد السالم  أمحد بن عبدمال اإلمام 

مرشوعية الدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضة، ومحل األدعية الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف 

 .((بر الصالة دُ )) : ذلك عىل ما بعد التشهد وقبل السالم، ألهنا جاءت بلفظ

 .حليوان فدبره منهكا بر اليشء منه،ودُ 

يف  البخارياإلمام ويقوي ذلك عنده أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بالدعاء قبل السالم، فقد أيخرج 

ُكنَّا إَِذا ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه )) : عن عبد اهلل بن مسعود ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال( 834)"صحيحه"

اَلِة،  َم يِف الصَّ الَُم َعىَل ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليِْه : ُقْلنَاَوَسلَّ الَُم َعىَل اهللَِّ ِمْن ِعَباِدِه، السَّ السَّ
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مَ  اَلُم، َوَلكِْن ُقوُلوا: َوَسلَّ الَُم َعىَل اهللَِّ، َفإِنَّ اهللََّ ُهَو السَّ َلَواُت َوالطَّيَِّباُت، التَِّحيَّاُت هللَِِّ َوالصَّ : الَ َتُقوُلوا السَّ

ا  اهللَِّ الصَّ
اَلُم َعَلْينَا َوَعىَل ِعَبادِ َا النَّبِيُّ َوَرمْحَُة اهللَِّ َوَبَرَكاُتُه، السَّ اَلُم َعَلْيَك َأهيُّ ُكْم إَِذا ُقْلُتْم َأَصاَب السَّ نَي، َفإِنَّ ِْلِ

اَمِء َواألَْرضِ  اَمِء َأْو َبنْيَ السَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، ُثمَّ ُكلَّ َعْبٍد يِف السَّ ، َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

َعاِء َأْعَجَبُه إَِلْيِه، َفَيْدُعو   ُ ِمَن الدُّ  .((َيَتَخريَّ

عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ عن النبي صىل اهلل عليه ( 488)"صحيحه"يف مسلم اإلمام وأيخرج 

َد َأَحُدُكْم َفْلَيْستَِعْذ بِاهللِ ِمْن َأْرَبٍع َيُقوُل )) : أنه قالوسلم  اللُهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، : إَِذا َتَشهَّ

اِل  جَّ ، َوِمْن فِْتنَِة املَْْحَيا َوامْلَاَمِت، َوِمْن رَشِّ فِْتنَِة امْلَِسيِح الدَّ  .((َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ

 .ذلك كون الدعاء يف الصالة ألصق بباب املناجاة من الدعاء بعد السالموك

 (:566/ 44)"جمموع الفتاوى"فقال ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

وأما لفظ دبر الصالة فقد يراد به آيخر جزء منه، وقد يراد به ما ييل آيخر جزء منه، كام يف دبر اإلنسان 

به اجلزء املؤيخر من اليشء كعقب اإلنسان، وقد يراد به ما  فإنه آيخر جزء منه، ومثله لفظ العقب، قد يراد

 :ييل ذلك فالدعاء املذكور يف دبر الصالة

إما أن يراد به آيخر جزء منها ليوافق بقية األحاديث، أو يراد به ما ييل آيخرها، ويكون ذلك ما بعد 

ايف للصالة، بحيث لو فعله التشهد كام سمي ذلك قضاء للصالة وفراغًا منها حيث مل يبق إال السالم املن

 .عمدًا يف الصالة بطلت صالته، وال تبطل سائر األذكار املرشوعة يف الصالة

 .أو يكون مطلقًا أو جممالً 

وبكل حال فال جيوز أن خيص به ما بعد السالم ألن عامة األدعية املأثورة كانت قبل ذلك، وال جيوز 

 اهـ.باأللفاظ الرصحيةأن يرشع سنة بلفظ جممل خيالف السنة املتواترة 

 (:416/ 44)وقال أيضًا 

بل إنام كان دعاؤه يف صلب الصالة، فإن املصيل يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبًا، 

وأما الدعاء بعد انرصافه من مناجاته ويخطابه فغري مناسب، وإنام املسنون عقب الصالة هو الذكر املأثور 

 اهـ.سلم من التهليل والتحميد والتكبريعن النبي صىل اهلل عليه و 
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 (:413/ 44)وقال أيضًا 

ولو دعا اإلمام واملأموم أحيانًا عقيب الصالة ألمر عارض مل يعد هذا خمالفًا للسنة كالذي يداوم عىل 

ذلك، واألحاديث الصحيحة تدل عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يدعو دبر الصالة قبل السالم، 

كام قد بسطنا الكالم عىل ذلك، وذكرنا ما يف ذلك من األحاديث، وما يظن أن فيه حجة  ويأمر بذلك،

 اهـ.للمنازع يف غري هذا املوضع

 (:418-44/413)وقال أيضًا 

ال جيهر به إال إذا قصد التعليم، كام ذكر ذلك : من استحبه إدبار الصلوات كلها، وقال :ومنهم

معهم يف ذلك سنة إال جمرد كون الدعاء مرشوعًا، وهو  طائفة من أصحاب الشافعي وغريهم، وليس

عقب الصلوات يكون أقرب إىل اإلجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتربه الشارع يف صلب الصالة، فالدعاء 

يف آيخرها قبل اخلروج مرشوع مسنون بالسنة املتواترة وباتفاق املسلمني، بل قد ذهب طائفة من السلف 

آيخرها واجب، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صىل اهلل عليه وسلم آيخر  واخللف إىل أن الدعاء يف

من عذاب جهنم، ومن عذاب القب، ومن فتنة : إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع)) : الصالة بقوله

 .رواه مسلم وغريه ((املحيا واملامت، ومن فتنة املسيح الدجال 

يد الصالة، وهو قول بعض أصحاب أمحد، وكذلك يف وكان طاووس يأمر من مل يدع به أن يع

ويف حديث عائشة وغريها أنه كان يدعو يف  ((ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه )) : حديث ابن مسعود

 . هذا املوطن، واألحاديث بذلك كثرية

ناجي ربه، واملناسبة االعتبارية فيه ظاهرة فإن املصيل يناجي ربه فام دام يف الصالة مل ينرصف فإنه ي 

فالدعاء حينئذ مناسب حلاله، أما إذا انرصف إىل الناس من مناجاة اهلل مل يكن موطن مناجاة له ودعاء، 

وإنام هو موطن ذكر له وثناء عليه، فاملناجاة والدعاء حني اإلقبال والتوجه إليه يف الصالة، أما حال 

 اهـ.االنرصاف من ذلك فالثناء والذكر أوىل

 (:1/464)"زاد املعاد"قيم اجلوزية ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه وقال اإلمام ابن 

ح أن يكون قبل : وُدُبر الصالة حيتمل قبل السالم وبعده، وكان شيخنا ـ يعني به ابن تيمية ـ يرجِّ



29 

 

 اهـ.دبر كل يشء منه، كدبر احليوان: السالم، فراجعته فيه فقال

 (:446-1/456)وقال أيضًا 

صالة إنام فعلها فيها وأمر هبا فيها، وهذا هو الالئق بحال املصيل فإنه مقبل وعامة األدعية املتعلقة بال

لم منها انقطعت تلك املناجاة، وزال ذلك املوقف بني يديه، عىل ربه يناجيه ما دام يف الصالة، فإذا س

 .والقرب منه، فكيف يرتك سؤاله يف حال مناجاته والقرب منه واإلقبال عليه ثم يسأله إذا انرصف عنه؟

وال ريب أن عكس هذا احلال هو األوىل باملصيل، إال أن هاهنا نكتة لطيفة وهو أن املصيل إذا فرغ 

وهلله وسبحه ومحده وكربه باألذكار املرشوعة عقيب الصالة استحب له أن يصيل  من صالته وذكر اهلل

عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بام شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ال لكونه 

ستحب له دبر الصالة، فإن كل من ذكر اهلل ومحده وأثنى عليه وصىل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ا

إذا صىل أحدكم فليبدأ بحمد اهلل والثناء عليه ثم )) : الدعاء عقيب ذلك، كام يف حديث فضالة بن عبيد

 اهـ.حديث صحيح: قال الرتمذي ((ليصل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ثم ليدع بام شاء 

 :وقد أجيب عن هذا الكالم أو االستدالل بعدة أمور

عن الرباء بن عازب ـ ريض اهلل ( 366)"صحيحه"ـ رمحه اهلل ـ يف  ما أيخرجه اإلمام مسلم :األول

َم َأْحَبْبنَا َأْن َنُكوَن َعْن َيِمينِِه، ُيْقبُِل )) : عنه ـ أنه قال ْينَا َخْلَف َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعَلْينَا ُكنَّا إَِذا َصلَّ

َمُع  ِعَباَدَك : َفَسِمْعتُُه َيُقوُل : بَِوْجِهِه، َقاَل   .((َربِّ قِنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث َأْو ََتْ

ما بعد السالم من النبي صىل اهلل عليه وسلم دعا بعد السالم من صالته، وأن رصيح يف أن  وهو

 .مواطن دعاء اهلل  ـ عز وجل ـ كقبله

 :فقال( 3633)"مصنفه"ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف  :الثاِّن

: َكاَن َأُبو ُموَسى إَِذا َفَرَغ ِمْن َصاَلتِِه َقاَل )) : حدثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة قال

ْ يِل َأْمِري، َوَباِرْك يِل يِف ِرْزقِي  ُهمَّ اْغِفْر يِل َذْنبِي، َوَيِّسِّ  .((اللَّ

 .وإسناده حسن
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 (:46444)وقال أيضًا 

إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى عن أيب موسى أنه كان يقول إذا حدثنا وكيع عن يونس بن أيب 

ْ يِل َأْمِري، َوَباِرْك يِل يِف ِرْزقِي )) : فرغ من صالته ُهمَّ اْغِفْر يِل َذْنبِي، َوَيِّسِّ  .((اللَّ

 .وإسناده حسن

ما أن أبا موسى األشعري ـ ريض اهلل عنه ـ كان يدعو بعد الفراغ من صالته، ورصحيان يف أن  ومها

 .بعد السالم من مواطن دعاء اهلل  ـ عز وجل ـ كقبله

 :فقال( 46468)"مصنفه"ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف  :الثالث

كني بن الربيع عن أبيه قال َف ِمْن َصاَلتِِه، َقاَل )) : حدثنا عبيدة بن محيد عن الرُّ : َكاَن ُعَمُر إَِذا اْنََصَ

ُهمَّ َأْستَ  ُهمَّ َأْنَت َرِبِّ َفاْجَعْل اللَّ ، اللَّ َرْغَبتِي  ْغِفُرَك لَِذْنبِي، َوَأْسَتْهِديَك أِلَْرَشِد َأْمِري، َوَأُتوُب إَِليَْك َفُتْب َعََلَّ

ي يِف َصْدِري، َوَباِرْك يِل فِياَم َرَزَقْتنِي، َوَتَقبَّْل ِمنِّي، إِنََّك َأْنَت َرِبِّ 
 .((إَِلْيَك، َواْجَعْل ِغنَائِ

 .وإسناده حسن إىل الربيع بن ُعميلة الفزاري

ما عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ كان يدعو بعد االنرصاف من صالته، وأن رصيح يف أن  وهو

 .بعد السالم من مواطن دعاء اهلل  ـ عز وجل ـ كقبله

 :فقال( 46443)"مصنفه"ما أيخرجه احلافظ ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف  :الرابع

 :ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عيل أنه كان يقولحد

ْمُد، َوَبَسطَْت َيَدَك َفَأعْ ))  ْمُد، َوَعُظَم ِحْلُمَك َفَعَفْوَت َفَلَك اْْلَ ُهمَّ َتمَّ ُنوُرَك َفَهَدْيَت َفَلَك اْْلَ َطْيَت اللَّ

نَا َوْجُهَك َأْكَرُم اْلُوُجو ْمُد، َربَّ نَا َفَلَك اْْلَ اِه، َوَعطِيَُّتَك َأْفَضُل اْلَعطِيَِّة َوَأْهنَُؤَها، ُتَطاُع َربَّ ِه، َوَجاُهَك َخرْيُ اجْلَ

ِقيَم، َوُتنِْجي ِمَن الْ  ، َوَتْشِفي السَّ َّ ، َوَتْكِشُف الُّضُّ نَا َفَتْغِفُر، َُتِيُب امْلُْضَطرَّ َكْرِب، َوَتْقبَُل َفَتْشُكُر، َوُتْعََص َربَّ

، َواَل ُُيِِْص َنْعاَمَءَك َقْوُل َقائٍِل  التَّْوَبَة، ِزُئ آاَلَءَك َأَحد  ْنَب ملَِْن ِشئَْت، اَل ُُيْ يقول بعد : يعني ((َوَتْغِفُر الذَّ

 اهـ.الصالة

 .وإسناده حسن أو صحيح
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 .شعبة بن احلجاج: وقد تقدم ذكر بعض من تابع سفيان عىل روايته عن أيب إسحاق، وأن منهم

 .ا بعد السالم من مواطن دعاء اهلل  ـ عز وجل ـ كقبلهرصيح يف أن م وهو

بر كل دُ )) : بعد السالم قد جاءت يف األحاديث الثابتة بلفظ تي تقالأن يملة من األذكار ال :اخلامس

 .((صالة 

 :ومن أمثلتها

 .التسبيح والتحميد والتكبري ثالثًا وثالثني -1

 .قراءة املعوذات -4

 .قراءة آية الكريس -3

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، ال حول  ": لقو -5

وال قوة إال باهلل، ال إله إال اهلل، ال نعبد إال إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء احلسن، ال إله إال اهلل 

 ." خملصني له الدين ولو كره الكافرون

نفس  ((دبر كل صالة )) : عىل ما بعد السالم، فتعامل األدعية التي جاء فيها محلها العلامء يميعاً قد و

 .معاملتها، حتى خيرجها دليل صحيح رصيح

كيف والدعاء بعد االنرصاف من الصالة قد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه، كام يف 

ب، وأثر عيل بن أيب طالب ـ حديث الرباء بن عازب، وأثر أيب موسى األشعري، وأثر عمر بن اخلطا

 .ريض اهلل عنهم ـ

/ 11)"فتح الباري"ويف تقرير هذا يقول احلافظ ابن حجر العسقالين الشافعي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

 (:6336و6346:رقم133-138

 .املراد بُدُبر كل صالة ُقرب آيخرها، وهو التشهد :فإن قِيل

واملراد به بعد السالم إيماعًا، فكذا هذا حتى يثبت ما قد ورد األمر بالذكر ُدُبر كل صالة،  :ُقلنا
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 اهـ.خيالفه

نوجي البخاري اهلندي ـ رمحه اهلل ـ يف رسالة له طبعت يف كتابه  وقال العالمة صديق حسن الق 

 :بعنوان( 446-444:ص)"دليل الطالب عىل أرجح املطالب"

 :"ضة الفاكهة العريضة يف جواز رفع اليدين عند الدعاء بعد الفري "

َوَمْن  }: كام يف قوله تعاىل ،كام يطلق عىل ما يكون من جنس املضاف "الدبر"لكن فيه نظر، ألن لفظ 

ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه  ِ يِْل َفَسبِّْحُه  }: نحو قوله تعاىل ،ذا يطلق عىل ما ال يكون من جنس املضاف، هك{ُيَوُلِّ َوِمَن اللَّ

 .ليل عقب غروهبا، ومثل عتق التدبريآيخر ال: أي {َوإِْدَباَر النُُّجوِم 

، وعندما ال يصح محل اللفظ املشرتك عىل معنى أو معنيني فهذا اللفظ مشرتك بني كال اإلطالقني

 .بدون دليل، فسبيل التحكيم هنا الرجوع إىل االستعامل الرشعي

 .((ني تسبحون وحتمدون وتكبون خلف كل صالة ثالثًا وثالث)) : وبيانه أنه جاء يف البخاري

املراد باخللف هنا دبر الصالة، وهو عقب اخلروج منها، وهذا دليل عىل أن املراد بالدبر يخلف و

 .عقبها: الصالة يعني

 .بعده: أي ((يعني إثر كل صالة )) : ويزيده بيانًا حديث أيب داود بلفظ

، غفرت ذنوبه ولو من سبح دبر صالة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة هتليلة)) : ويزيده بيانًا حديث

 .((كانت مثل زبد البحر 

 .واملراد بالدبر هنا عقب الصالة بعد اخلروج بالتسليم

من قال دبر الصالة وهو ثان )) : ويزيده بيانًا حديث أيب ذر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

 .حسن صحيح: وقال إلخ، أيخرجه الرتمذي ((وحده ال رشيك له  ال إله إىل اهلل: يه قبل أن يتكلمرجل

وهوثان )) : وهذا نص يف حمل النزاع، ألنه لو كان املراد بدبر الصالة هنا قبل السالم مل يبق لقيد

فائدة، فثبت الدعاء بعد الفريضة، وانتهى ختصيص احلافظ ابن  أيُّ ((قبل أن يتكلم )) : ، وقيد((ه يرجل

 اهـ.قبل الصالة"بـ القيم
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 14/384)"رشح سنن النسائي"تيويب ـ سلمه اهلل ـ يف وقال العالمة حممد عيل آدم اإل

 (:1353:رقم

ل م، ألنه صىل اهلل  ((دبر الصالة )) : وأما تأويل قوله بأنه قبل السالم، ألن دبر احليوان منه، فغري ُمس 

عليه وسلم علمهم األذكار والدعوات، وأمرهم أن جيعلوها دبر كل صالة، فال يصح محل بعضها عىل ما 

كالدعوات، وبعضها عىل بعده كالتسبيح وقراء آية الكريس، إذ ال دليل عىل التفريق، وال سيام  لسالمقبل ا

 اهـ.وبعضها فيه الترصيح بأنه بعد السالم

يف هذه  ((دبر كل الصالة )) : عامة أهل العلم من فقهاء وحمدثني قد محلوا لفظأن ُ :السادس

 .ال ريب أن فهمهم وفقههم أوىل بالقبول والتقديم والعملاألدعية عىل ما بعد التسليم ال ما قبله، و

 :ويؤكد ذلك أمران

استحباهبم للدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضة، واستدالل كثري منهم هبذه األحاديث  :أحدمها

 .أو بعضها عند تقرير هذا احلكم

اهلل ـ يف كتابه بن رشف النووي ـ رمحه حييى وقدقال فقيه الشافعية أبو زكريا حميي الدين 

 (:564/ 3)"املجموع"

ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السالم باالتفاق، وجاءت يف هذه املواضع أحاديث كثرية صحيحة يف 

 اهـ...عن أيب أمامة ـ ريض اهلل عنه ـ : ، منها"األذكار"الذكر والدعاء قد يمعتها يف كتاب 

 (:445/ 4)"فتح الباري"يف كتابه  وقال احلافظ ابن رجب البغدادي احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ

واستحب أيضًا أصحابنا وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية 

 اهـ.اتفاقاً 

اإلحكام رشح أصول "وقال العالمة عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

 (:451/ 1)"األحكام

 فصل يف الذكر بعدها
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 اهـ.ء والذكر املرشوع بعد الصالة، وقد أيمع العلامء عىل استحبابه بعدهايف الدعا: أي

الدرر السنية يف األجوبة "وقال العالمة السلفي الشهري سليامن بن سحامن ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

 (:313/ 5)"النجدية

ر، من غري وأما الدعاء بعد املكتوبة، فإن كان باأللفاظ الواردة يف األحاديث الصحيحة من األذكا

وغريمها من الكتب، فالشيخ حممد بن عبد الوهاب ال يمنعه، وال  "الصحيحني"رفع اليدين، كام ورد يف 

 اهـ.أحد من أتباعه، وال أحد من أهل احلديث

 .تبويبات أئمة احلديث عىل هذه األحاديث أو بعضها أو نحوها بالدعاء بعد السالم:والثاِّن

ود والنسائي وابن يخزيمة وابن املنذر وابن حبان ـ رمحهم اهلل ـ البخاري وأبو دااإلمام كام فعل 

 . وغريهم

 

 .عن اجلهر بالدعاء بعد صالة الفريضة/ الوقفة اخلامسة 

 .الدعاء بعد االنتهاء من صالة الفريضة يكون بني اإلنسان وبني نفسه، وال جيهر به

 :ويدل عىل هذا ما يأيت

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْساَمُء  }: اءقول اهلل تعاىل يف سورة اإلرس :أوالً  مْحََن َأيًّ ُقِل اْدُعوا اهللََّ َأِو اْدُعوا الرَّ

ا َواْبَتِغ َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل  افِْت ِِبَ َهْر بَِصاَلتَِك َواَل ُُتَ ْسنَى َواَل ََتْ  .{اْْلُ

 })): له عز وجلعن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ يف قو( 553)ومسلم ( 6343)وقد أيخرج البخاري 

ا  افِْت ِِبَ َهْر بَِصاَلتَِك َواَل ُُتَ َعاِء : َقاَلْت {َواَل ََتْ  .((ُأْنِزَل َهَذا يِف الدُّ

 (:1/454)"األم"ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه القريش الشافعي حممد بن إدريس وقال اإلمام 

 اهـ.نفسكترفع، وال ختافت حتى ال تسمع : واهلل تعاىل أعلم الدعاء، وال جتهر: يعنى

 (:436-438/ 4)"فتح الباري"وقال احلافظ ابن رجب احلنبيل البغدادي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 
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 .وأما الدعاء، فالسنة إيخفاؤه

ا})):عن عائشة يف قوله تعاىل "الصحيحني"ويف  افِْت ِِبَ َهْر بَِصالتَِك َوالَ ُُتَ أهنا نزلت يف {َوالَ ََتْ

 .((الدعاء 

وأيب هريرة، وعن سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة وعروة وجماهد  وكذا روي عن ابن عباس

 .وإبراهيم وغريهم

 .وكان يكره أن يرفعوا أصواهتم بالدعاء: قال. ينبغي أن يرس دعاءه، هلذه اآلية: وقال اإلمام أمحد

 .((رفع الصوت بالدعاء بدعة )) : وقال احلسن

 .((اء أحدث الناس الصوت عند الدع)) : وقال سعيد بن املسيب

 .وكرهه جماهد وغريه

سمع أهنام كرها أن يُ )) : عنأنس عن يزيد بن أبان والربيع ،وروى وكيع عن الربيع عن احلسن

 .((الرجل جليسه شيئًا من دعائه 

 اهـ.وورد فيه ريخصٌة من وجٍه ال يصح

 عن أيب موسى األشعري ـ ريض( 4365)واللفظ له، ومسلم ( 4664)ما أيخرجه البخاري  :ثانياً 

َم يِف َسَفٍر، َفَجَعَل النَّاُس َُيَْهُروَن بِالتَّْكبرِِي، َفَقاَل النَّ )) : اهلل عنه ـ أنه قال بِيُّ ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُكْم َلْيَس تَ : َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا النَّاُس اْرَبُعوا َعىَل َأْنُفِسُكْم، إِنَّ َ ُكْم َتْدُعوَن َأهيُّ ْدُعوَن َأَصمَّ َواَل َغائًِبا، إِنَّ

 .((َسِميًعا َقِريًبا، َوُهَو َمَعُكْم 

رشح صحيح  "قال أبو احلسن عيل بن يخلف بن عبد امللك بن بطال املالكي ـ رمحه اهلل ـ 

 (:4/144)"البخاري

 : قال الطربي

ل عامة السلف من الصحابة كراهية رفع الصوت بالدعاء، وهو قو: يف هذا احلديث من الفقه
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 اهـ.والتابعني

وقال أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج ـ رمحه اهلل ـ يف 

 (:4/486)"املديخل"كتابه 

 هذا درج السلف واخللف ـ ريض ىلوأما الدعاء يف الرس فهو جائز أو مندوب بحسب احلال، وع

 اهـ.اهلل عنهم ـ

رشح صحيح "وقال أبو زكريا حمي الدين حييى بن رشف النووي الشافعي ـ رمحه اهلل ـ يف 

 (:4365:عند حديث رقم 36-46/  13)"مسلم

بلغ يف توقريه أفيه الندب إىل يخفض الصوت بالذكر إذا مل تدع حاجة إىل رفعه، فإنه إذا يخفضه كان 

 اهـ.وتعظيمه

 (: 3/566)"املجموع"وقال يف كتابه 

أن الذكر والدعاء بعد الصالة يستحب أن يرس هبام إال أن يكون إمامًا يريد : قال أصحابنا وهكذا

ه، واحتج البيهقي وغريه يف اإلرسار بحديث تعليم الناس فيجهر ليتعلموا، فإذا تعلموا وكانوا عاملني أرس  

 اهـ...أيب موسى األشعري 

 :(ـ مع الفروع 544/ 1)"الفروعتصحيح  "ـ يف وقال عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل  ـ رمحه اهلل 

 : "رشحه"وقال املجد يف

ه، ولقوله تعاىل ر  ك  ِقيب الصالة لظاهر هذا اخلرب، وذ  اْدُعوا }: ويستحب لإلمام أن خيفي الدعاء ع 

عًا َوُخْفَيةً  ُكْم َتَُّضُّ عًا َوِخيَفةً }:وقوله تعاىل{َربَّ ن جهر به أو ببعضه أحيانًا وإ{َواْذُكْر َربََّك يِف َنْفِسَك َتَُّضُّ

 اهـ.ليعلمه من يسمعه، أو لقصد صحيح سوى ذلك فحسن

 (:8561و46631)"مصنفه"وقال ابن أيب شيبة ـ رمحه اهلل ـ يف 

ًسا )) : قال ،حدثنا وكيع عن مبارك عن احلسن َعاِء َواَل َتْسَمُع إاِلَّ مَهْ تَِهُدوَن يِف الدُّ  .((َكاُنوا َُيْ
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 .وإسناده حسن

 (:8548و46666)أيضًا وقال 

َعاِء َفَرَماُه )) : حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب هاشم عن جماهد ُه َسِمَع َرُجاًل َيْرَفُع َصْوَتُه يِف الدُّ َأنَّ

ََص   .((بِاْْلَ

 .وإسناده صحيح

أن اجلهر بالدعاء بعد الصالة ال يصح به حديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وال أثر عن  :ثالثاً 

 .الصالح وعىل رأسهم الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـالسلف 

 (:444-445/ 4)"فتح الباري"ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  البغدادي فقد قال احلافظ ابن رجب احلنبيل

وقد ذكرنا فيام تقدم حديث دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم عقب الصالة جهرًا، وأنه ال يصح، ومل 

 .يصح يف ذلك يشٌء عن السلف

ول عن اإلمام أمحد أنه كان جيهر ببعض الذكر عقب الصالة، ثم يرس بالباقي، ويعقد التسبيح واملنق

 اهـ.ري والتحميد رسًا، ويدعو رساً والتكب

 (:456-436/ 4)وقال أيضًا 

 .وورد فيه ريخصٌة من وجٍه ال يصح

صبح يرفع صوته كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل ال)) : جه الطرباين من رواية أيب موسىيخر  

اللهم  -ثالث مرات -اللهم أصلح يل ديني الذي جعلته عصمة أمري : حتى يسمع أصحابه، يقول

ثالث مرات ـ اللهم أصلح يل آخريت التي جعلت إليها مرجعي -أصلح يل دنياي التي جعلت فيها معايش 

 .وذكر دعاء آيخر(( -ـ ثالث مراٍت 

 .وإسحاق بن طلحة، ضعيٌف . ثيزيد بن عياٍض، مرتوك احلدي: ويف إسناده

جه مسلم وغريه عن الرباء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول اهلل )) : فأما احلديث الذي يخر 
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رب قني : فسمعته يقول: صىل اهلل عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه، قال -

 .((عذابك يوم تبعث عبادك

كان يقوله بينه وبني نفسه، وكان أنه لك حتى يسمعه الناس، إنام فيه فهذا ليس فيه أنه كان جيهر بذ

 اهـ.جليسه، كام كان يسمع منه من يخلفه اآلية أحيانًا يف صالة النهار أحياناً يسمعه منه 

اين ـ رمحه اهلل ـ كام يف   (:56ص)"خمترص الفتاوى املرصية"وقال اإلمام ابن تيمية احلر 

ة مل يكن عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بل كرهه أكثر اإلقاموكذلك التثويب بني األذان و

لف وعدوة بدع ة والس  عاء عقيب الصلوةاألئم   اهـ.ات، وكذلك اجلهر بالدُّ

 

 .وتأمينهم عىل دعائه ني بعد االنتهاء من صالة الفريضةعن دعاء اإلمام للمأموم/ الوقفة السادسة 

 5/555)"الفروق"لقرايف املرصي املالكي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه قال شهاب الدين أمحد بن إدريس ا

 (:435:عند الفرق رقم

كام كره مالك ويماعة من العلامء ـ رمحهم اهلل ـ ألئمة املساجد واجلامعات الدعاء عقيب الصلوات 

 اهـ.املكتوبات جهرًا للحارضين

 (:4/444)"فتح الباري"به قال احلافظ ابن رجب البغدادي احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتاو

وال أثر  ،ومن الفقهاء من يستحب لإلمام الدعاء للمأمومني عقب كل صالة، وليس يف ذلك سنة

 اهـ.يتبع، واهلل أعلم

اين ـ رمحه اهلل ـ كام يف  دار عامل الفوائد، : طبعة 316/ 5)"جامع املسائل"وقال اإلمام ابن تيمية احلر 

 (:متويل مؤسسة الراجحي

 اهـ.من يدعو هو واملأمومون رافعني أيدهيم وأصواهتم، وهذا أيًضا يخالُف السنة :ومنهم

وقال العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي املالكي ـ رمحه اهلل ـفي 
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 (:148-143:ص)"الفتاوى"

 إن دعاء اإلمام للجامعة يف أدبار الصلوات ليس يف السنة ما يعضده، بل فيها ما ينافيه، فإن الذي

 :جيب االقتداء به سيد املرسلني حممد صىل اهلل عليه وسلم، والذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات

 .وأشباه ذلك ((اللهم ال مانع ملا الأعطيت )) : ذكر جمرد ال دعاء فيه، كقوله إما

 .وأشباهه ((اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت )) : دعاء خيص به نفسه، كقوله إماو

دعا للجامعة، وما زال كذلك مدة عمره، ثم اخللفاء الراشدون بعده، ثم السلف  ومل يثبت أنه

 اهـ.الصالح

 (:545-544/ 4)"االعتصام"وقال يف كتابه 

 :يف أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت بني أمرين -عليه السالم  -ألن حاله 

عة منه حظ إال أن يقولوا مثل قوهلأو أن يذكر اهلل تعاىل ذكرًا هو يف العرف غري دعاء، فليس للجام إما

ال أله إال اهلل وحده  ": نحوًا من قوله، كام يف غري أدبار الصلوات، كام جاء أنه كان يقول يف دبر كل صالة

ونحو ذلك، فإنام كان يقوله يف يخاصة . "...ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير 

 .ال مثل قوله فحسن، وال يمكن يف هذا كله هيئة اجتامعنفسه، كسائر األذكار، فمن ق

بعد الصالة مما ُسمع منه إنام كان خيص به  -عليه السالم  -وإن كان دعاء، فعامة ما جاء من دعائه 

 اهـ ...نفسه دون احلارضين، كام يف الرتمذي 

 :مه من الصالة، وقالثم ذكر مخسة من األدعية التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقوهلا بعد سال

 اهـ.فتأملوا سياق هذا األدعية كلها مساق ختصيص نفسه هبا دون الناس

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة "وقال اإلمام حممد نارص الدين األلباين ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

 (:4455:رقم 66/ 6)"وأثرها السيئ يف األمة

 :ومجلة القول
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 .اهلل عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصالة إذا دعاإنه مل يثبت عن النبي صىل 

وأما دعاء اإلمام وتأمني املصلني عليه بعد الصالة، كام هو املعتاد اليوم يف كثري من البالد اإلسالمية، 

رشحًا مفيدًا جدًا ال أعرف له نظريًا،  "االعتصام"فبدعة ال أصل هلا،كام رشح ذلك اإلمام الشاطبي يف 

 اهـ.ن شاء البسط والتفصيلفلرياجع م

-136/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"وقال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

 :إجابة عىل سؤال نصه( 186

 ."آمني، فام حكم ذلك يف الرشع؟: اإلمام يدعو واجلامعة يقولون "

 عليه وسلم يفعل ذلك إذا صىل الفجر أو النعلم هلأصالً يف الرشع، فلم يكن النبي صىل اهلل:اجلواب

رفع اليدين، والدعاء " :ذا الذي سألت عنه، وهوهعل فالظهر أو العرص أو املغرب أو العشاء، ما كان ي

 ."من اإلمام واملأمومني

وبينوه لنا عن  ،ال أساس له، وال يرشع، بل هو بدعة، إذ لوكان مرشوعًا لنقله الصحابة ءهذا يش

 .لصالة والسالم ـ،النبي ـ عليه ا

ثم لو كان مرشوعًا قد فعله النبي صىل اهلل عليه وسلم لفعله الصحابة أيضًا، كاخللفاء الراشدين 

وغريهم من الصحابة، ومل يثبت عنهم فيام نعلم أهنم فعلوا ذلك، وال أهنم نقلوه عن النبي صىل اهلل عليه 

 .وسلم، فوجب تركه

ه وبني نفسه، من دون رفع اليدين، ومن دون االجتامع مع يدعو بين ،حب أن يدعوأواإلنسان إذا 

اإلمام، بل كام جاءت به األحاديث أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم دعا بعد السالم بالذكر املعروف عنه 

ديه بعد السالم من الفريضة، ـ عليه الصالة  والسالم ـ، لكنه مل يثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه رفع ي

 .ن، واخلري يف اتباعه ـ عليه الصالة والسالم ـووأم ن معه املأموم أنه دعاوال 

وهذه أمور ظاهرة يعلمها الناس، ويراها الناس، فلو فعل شيئًا من هذا لنقله الصحابة وعرفوه ـ 

ريض اهلل عنهم وأرضاهم ـ فالواجب ترك ذلك، ألنه مل ينقل عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم، وال عن 

 اهـ.خلري يف اتباعهم وسلوك سبيلهم ـ ريض اهلل عنهم ـأصحابه، وا
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/ 13)"ى ورسائل فضيلتهوجمموع فتا"وقال اإلمام حممد بن صالح العثيمني ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

448:) 

وأما الدعاء أدبار الصلوات ورفع اليدين فيه فإن كان عىل وجه يماعي، بحيث يفعله اإلمام ويؤمن 

 . عة بال شكعليه املأمومون، فهذا بد

وإن كان عىل وجه انفرادي فام ورد به النص فهو سنة، مثل االستغفار ثالثًا، فإن االستغفار طلب 

، عند من يرى أن ذلك "اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك": املغفرة وهو دعاء، ومثل قول

، إىل غري ذلك مما وردت بعد املغرب والفجر "رب أجرين من النار سبع مرات": بعد السالم، ومثل قول

 اهـ.به السنة

 (:435-13/433)وقال أيضًا 

دعاء اإلمام بعد الصالة بصوت جهوري، وتأمني املأمومني عليه من البدع املنكرة؛ ألن النبي صىل 

اهلل عليه وسلم، ويخلفاءه الراشدين، وسائر األئمة، واملحققني من أتباعهم مل يفعلوها ومل يروها 

 اهـ.مرشوعة

 14/384)"رشح سنن النسائي"العالمة حممد عيل آدم اإلتيويب ـ سلمه اهلل ـ يف وقال 

 (:1353:رقم

 : وأما ما اعتاده الناس يف كثري من البلدان

من الدعاء اجلامعي بعد الصالة، بأن يدعو اإلمام أو غريه ويؤمن القوم، فلم يصح له دليل، وال هو 

جب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ فاحلذر كل احلذر من إحداث ما مل منقول عن السلف، كام تقدم عن احلافظ ابن ر

 اهـ.يكن يف عهد السلف، فإن ذلك بال ريب سبب التلف

 

 .عن ُتصيص الدعاء بعد الفريضة بصالتني ال تنفل بعدمها ومها العَص والفجر/  سابعةالوقفة ال

اهلل ـفي كتابه  قال العالمة أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي الشافعي ـ رمحه



42 

 

 (:564/ 3)"املجموع"

وأما ما اعتاده الناس أو كثري منهم من ختصيص دعاء االمام بصاليت الصبح والعرص فال أصل له، 

ل بعدها كالصبح والعرص استدبر فإن كانت صالة ال يتن: فقال "ياحلاو"وإن كان قد أشار إليه صاحب 

ل بعدها كالظهر واملغرب والعشاء فيختار أن يتنفل يف القبلة واستقبل الناس ودعا، وان كانت مما يتنف

 اهـ.منزله، وهذا الذى أشار إليه من التخصيص ال أصل له، بل الصواب استحبابه يف كل الصلوات

زاد املعاد يف هدي يخري "حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه وقال اإلمام 

 (:456/ 1)"العباد

ختصيص ذلك بصاليت الفجر والعرص فلم يفعل ذلك هو، وال أحد من يخلفائه، وال أرشد إليه وأما 

 اهـ.أمته، وإنام هو استحسان، رآه من رآه عوضًا من السنة بعدمها، واهلل أعلم

اين ـ رمحه اهلل ـ كام يف   (:413/ 44)"جمموع الفتاوى"وقال اإلمام ابن تيمية احلر 

الفجر والعرص، كام ذكر ذلك طائفة من أصحاب أيب حنيفة ومالك ومنهم من يستحب ذلك عقيب 

وأمحد وغريهم، ومل يكن معهم يف ذلك سنة حيتجون هبا، وإنام احتجوا بكون هاتني الصالتني ال صالة 

 اهـ.بعدمها

النفح الشذي رشح جامع  "اليعمري الشافعي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه  سوقال ابن سّيد النا

 (:463/ 5)"الرتمذي

قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء لإلمام واملأموم املنفرد، وهو مستحب عقيب الصلوات كلها بال 

 اهـ.يخالف، وأما من يخص ذلك بصاليت الصبح والعرص فال أصل له

 (:545/ 1)"الفروع"وقال العالمة شمس الدين ابن مفلح املقديس احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه 

جر والعرص حلضور املالئكة فيها، فيؤمنون عىل الدعاء، واألصح وغريمها، ويدعو اإلمام بعد الف

 اهـ.وغريه "املحرر"جزم به صاحب 

 :ويؤكد بطالن هذا التخصيص
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واللفظ له، وأبو ( 666)"األدب املفرد"والبخاري يف ( 44146و44116)أيخرجه اإلمام أمحد ما

وابن حبان (  4165و  1616)م واحلاك( 341)وابن يخزيمة ( 1363)والنسائي ( 1444)داود 

َم َفَقاَل )) : عن معاذ بن جبل ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال( 4641) َيا : َأَخَذ بَِيِدي النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا يِف ُدُبِر ُكلِّ َأاَل ُأعَ : َوَأَنا َواهللَِّ ُأِحبَُّك، َقاَل : إِِّنِّ ُأِحبَُّك، ُقْلُت : َلبَّيَْك، َقاَل : ُمَعاُذ، ُقْلُت  لُِّمَك َكلاَِمٍت َتُقوُُلَ

ُهمَّ َأِعنِّي َعىَل ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك : ُقلِ : َنَعْم، َقاَل : َصاَلتَِك؟ ُقْلُت   .((اللَّ

 :وقد صححه

وابن اخلطيب الرشبيني ابن يخزيمة واحلاكم وابن حبان والنووي والذهبي وابن حجر العسقالين 

 .ن باز واأللباين والوادعي وحممد عيل آدم اإلتيويبواب

 اهـ.رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن طارق وهو ثقة: -رمحه اهلل  -وقال اهليثمي 

 اهـ .سنده جيد: -رمحه اهلل  –وقال عبد الرمحن بن قاسم 

 :ووجه االستدالل منه

ا يِف دُ )) : أن قوله صىل اهلل عليه وسلم عام، فتديخل فيه يميع الصلوات  ((ُبِر ُكلِّ َصاَلتَِك َتُقوُُلَ

 .من صيغ العموم "كل"ألن التي ُيتنفل بعدها والتي ال يتنفل، اخلمس املكتوبة، 

 

 .صالة الفريضةاالنتهاء من عن رفع اليدينعند الدعاء بعد / الوقفة الثامنة 

 :صالة الفريضة ثالثة مسالك بعد االنتهاء منألهل العلم يف رفع اليدين عند الدعاء وجدت 

 .ترفع أن األيدي :املسلك األول

من  -33:ص)"إرشاد الساري رشح صحيح البخاري"القسطالين يف : وإىل هذا املسلك ذهب

مراقي الفالح رشح "واحللواين احلنفي كام يف  ("ُنزل األبرار بالعلم باملأثور من األدعية واألذكار"كتاب 

مي السعدي احلرض ضلاهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر بافوعبد (146-116:ص)"متن نور اإليضاح

 :في رسالتهالبخاري القنوجييخان حسن  صديقحممد و(33ص)"املقدمة احلرضمية"الشافعي يف 
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دليل "ـ من كتابه  443-441:ص)"الفاكهة العريضة يف جواز رفع اليدين عند الدعاء بعد الفريضة"

( 33ص)"نزل األبرار بالعلم باملأثور من األدعية واألذكار": بهويف كتا( "الطالب عىل أرجح املطالب

عند حديث  135-4/136)"برشح جامع الرتمذي حتفة األحوذي"كتابه املباركفوري يف وأيب العال 

 "التحفة املرغوبة يف أفضلية الدعاء بعد املكتوبة": وحممد هاشم الت توي السندي يف رسالته( 466:رقم

 . "سنية رفع اليدين بعد الصلوات املكتوبة": ن األهدل الزبيدي يف رسالتهوحممد بن عبد الرمح

بعد الفريضة حتى يقوم دليل ما ومطلقاهتا التي تشمل حاديثالرفع أبعموم سلك واحتج أهل هذا امل

 .عىل إيخراجها

 :ومن هذه األحاديث

عنه ـ أن رسول اهلل  عن أيب هريرة ـ ريض اهلل( 1614)"صحيحه"يف  مسلماإلمام ما أيخرجه  :أوالً 

ا النَّاُس )) : صىل اهلل عليه وسلم قال َ إِنَّ اهللَ َطيِّب  اَل َيْقَبُل إاِلَّ َطيًِّبا، َوإِنَّ اهللَ َأَمَر املُْْؤِمننَِي باَِم َأَمَر بِِه : َأهيُّ

ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا }:امْلُْرَسلنَِي، َفَقاَل  َا الرُّ ا، إِِّنِّ باَِم َتْعَمُلوَن َعلِيم   َيا َأهيُّ َا  }:َوَقاَل {َصاِْلً َيا َأهيُّ

اَمِء، َيا  {الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم  ، َيُمدُّ َيَدْيِه إىَِل السَّ َفَر َأْشَعَث َأْغَبَ ُجَل ُيطِيُل السَّ ُثمَّ َذَكَر الرَّ

، َوَمْطَعمُ  ، َيا َربِّ َراِم، َفَأنَّى ُيْستََجاُب لَِذلَِك؟ َربِّ ، َوُغِذَي بِاْْلَ ، َوَمْلَبُسُه َحَرام  ُبُه َحَرام  ، َوَمرْشَ  .((ُه َحَرام 

وابن ( 3446)واللفظ له، والرتمذي ( 1588)وأبو داود ( 43314)أمحد اإلمام ما أيخرجه  :ثانياً 

ن سلامن الفاريس ـ ريض اهلل وغريهم ع( 1834و1836)واحلاكم ( 836)وابن حبان ( 3864)ماجه 

، َيْستَْحيِي ِمْن َعْبِدِه إَِذا )) : عنه ـ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ُكْم َتَباَرَك َوَتَعاىَل َحيِيٌّ َكِريم  إِنَّ َربَّ

ا ِصْفًرا  مُهَ  .((َرَفَع َيَدْيِه إَِلْيِه، َأْن َيُردَّ

 اهـ.حديث حسن غريب: وقال الرتمذي والبغوي ـ رمحهام اهلل ـ عقبه

 (:5/464)"بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية"وقال ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه

ورواه بعضهم ومل يرفعه، : حديث حسن غريب، قال: رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي، وقال

 اهـ.وهذا ال يرض

 اهـ.وسنده جيد(: 11/153)"باريفتح ال"وقال ابن حجر العسقالين ـ رمحه اهلل ـ يف 
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 :عقب حديث جابر( 3)"األمايل احللبية"وقال يف 

 اهـ.هذا حديث غِريب من هذا الوجه واملتن حسن

 اهـ.إسناده جيد(: 1/441) "التيسري برشح اجلامع الصغري"وقال املناوي ـ رمحه اهلل ـ يف 

 .وابن باز احلاكم وابن حبان والذهبي واأللباين :وصححه

عند احلديث  1/436)"جامع العلوم واحلكم"ابن رجب احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه وقال 

 (:العارش

 اهـ.وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغريمها

 :ومن كالمأهل هذا املسلك

نوجي البخاري اهلندي ـ رمحه اهلل ـ يف رسالة له طبعت يف كتابه قاهلما  العالمة صديق حسن الق 

 :بعنوان( 446-444:ص)"رجح املطالبدليل الطالب عىل أ"

 :"الفاكهة العريضة يف جواز رفع اليدين عند الدعاء بعد الفريضة  "

رفع اليدين يف الدعاء ثابت بكل من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم وفعله مطلقًا، ال مقيدًا 

 اهـ.دليل عىل ختصيصها بالفريضة ال نفيًا وال إثباتًا، فعموم األدلة ومطلقاهتا تشمل الفريضة حتى يقوم

 (:33ص)"نزل األبرار بالعلم باملأثور من األدعية واألذكار": وقال يف كتابه

واحلاصل أن رفع اليدين يف الدعاء، أّي دعاء كان، ويف أي وقت كان، بعد الصلوات اخلمس أو 

األدب  غريها، أدب من أحسن اآلداب، دل ت عليه األحاديث عمومًا ويخصوصًا، وال يرض ثبوت هذا

 اهـ.عدم رواية الرفع يف الدعاء بعد الصالة، ألنه كان معلومًا جلميعهم، فلم يعتنوا بذكره يف هذا احلني

 :ومن باب الزيادة

( 134/ 13)"البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة"جاء يف كتاب فقد 

 :رمحه اهلل أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي املالكي ـ
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 : يف رفع اليدين يف الدعاء قال مالك

 .((رَأيت عامر بن عبد اهلل بن الزبري يرفع يديه وهو جالس بعد الصالة يدعو )) 

 .ال أرى بذلك بأساً : أ ترى بذلك بأسًا؟ قال: فقيل له

 : قال اإلمام القايض

، ألنه "املدونة"ة نحو قوله يف إجازة مالك يف هذه الرواية لرفع اليدين يف الدعاء عند يخامتة الصال

متة اأ جاز فيها رفع اليدين يف الدعاء، يف مواضع الدعاء، كاالستسقاء، وعرفة، واملشعر احلرام، ألن يخ

 . الصالة موضع للدعاء

من مواضع الدعاء  "الصالة"يف املقامني عند اجلمرتني، فرآه يف كتاب  "املدونة"وايختلف قوله يف 

 . من مواضع الدعاء التي ترفع األيدي فيها "احلج األول" يره يف كتاب ومل ،ترفع األيدي فيهام

عن رفع اليدين يف  "الصالة"يف رسم يتخذ اخلرقة لفرجه من سامع ابن القاسم من كتاب  :وسئل

 .ما يعجبني :فقال.؟الدعاء

ه إن ام أراد وقد حيتمل أن يتأول ذلك عىل أن ،"املدونة"وملا يف  ،فظاهره يخالف ملا يف هذه الرواية

 اهـ.إِن ه ال يعجبه رفع اليدين يف ذلك: الدعاء يف غري مواضع الدعاء، ولذلك قال

 .ترفع أهنا ال :املسلك الثاِّن

اين ـ كام يف : وايختاره دار عامل الفوائد، متويل : طبعة 316/ 5)"جامع املسائل"اإلمام ابن تيمية احلر 

نزل األبرار بالعلم باملأثور من ": كتاب اجلوزية كام يفابن قيم وتلميذه العالمة ( مؤسسة الراجحي

وعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب وابنه عبد اللطيف وسليامن (33:ص)"األدعية واألذكار

نية يف األجوبة النجدية"كام يف  وصالح بن حممد الشثري بن سحامن عبد و(313-5/314)"الدرر الس 

وحممد نارص ( 463و 166و 138-136/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"كام يف العزيز بن عبد اهلل بن باز 

وحممد بن ( 4455:رقم 66/ 6)"سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها اليسء عىل األمة"الدين األلباين يف 

وصالح بن فوزان الفوزان يف  (481/ 13)"جمموع فتاوى ورسائل فضيلته"صالح بن عثيمني كام يف 

تصحيح "وبكر بن عبد اهلل أبو زيد يف كتابه  (146/ 1)"هيامللخص الفق"كتابه 
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 ."سنن أيب داود"وعبد املحسن بن محد العباد كام يف رشحه عىل  (538و533:ص)"الدعاء

 :أهل هذا املسلك وجهةو

العمل  واشتهر ،أنه رفع يديه يف هذا املوضع، ولو رفع لنقل همل ُينقل عنالنبي صىل اهلل عليه وسلم نإ

يفعل أمام ألن هذا األمر مما تتداعى اهلمم لنقله، ألنه  ،رون املفضلة، وتناقله الناس عن أهلهاقبه يف ال

 .جداً  كثر يخلف النبي صىل اهلل عليه وسلم ويخلف أصحابه كل يوم عدة مرات، واملصلوناملصلني 

 :ومن كالم أهل هذا املسلك

/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب" ـ كام يف ـ رمحه اهللم عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازقال اإلما:أوالً 

151:) 

ألن النبي ما كان يفعل ذلك ـ عليه الصالة والسالم ـ، مل حيفظ عنه أنه بعد الظهر أو العرص أو 

املغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه بالدعاء، فال ينبغي رفعهام، ألن علينا أن نتأسى به صىل اهلل عليه 

 اهـ.وسلم يف الفعل والرتك

 :(186/ 6)ال أيضًا وق

ن معه  لكنه مل يثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه رفع يديه بعد السالم من الفريضة، وال أنه دعا وأم 

 .املأمومون، واخلري يف اتباعه ـ عليه الصالة والسالم ـ

وهذه أمور ظاهرة يعلمها الناس، ويراها الناس، فلو فعل شيئًا من هذا لنقله الصحابة وعرفوه ـ 

يض اهلل عنهم وأرضاهم ـ فالواجب ترك ذلك، ألنه مل ينقل عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم، وال عن ر

 اهـ.أصحابه، واخلري يف اتباعهم وسلوك سبيلهم ـ ريض اهلل عنهم ـ

 (:6/463)وقال أيضًا 

 ـاه.ولو كان هذا واقعًا لنقله الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ فإهنم نقلوا كل يشء، فهم أمناء

 :(6/436)"جمموع فتاويه"وقال أيضًا كام يف 
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ليه والفجر ما كان صىل اهلل ع والعشاءوالعرصواملغرب هكذا الدعاء بعد الفرائض اخلمسالظهر

ألنه مل يثبت  ،، بل الرفع يف هذا بدعةلسنة يف مثل هذا أال ترفع األيديفا، وسلم يرفع يديه بعد يشء منها

ومعلوم أنه صىل اهلل عليه وسلم ال ، ال عن أصحابه ـ ريض اهلل عنهم ـالم ـ، وعليه الصالة والسـ عنه 

 اهـ.األمة عليه، وال رش إال حذرها منه ل  يخري إال د  

سلسلة األحاديث الضعيفة "قال اإلمام حممد نارص الدين األلباين ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه :ثانياً 

 (:4455:رقم 66/ 6)"واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة

 :ومجلة القول

 اهـ.إنه مل يثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصالة إذا دعا

 .عدم اإلنكار عىل من رفع يديه:املسلك الثالث

الدرر السنية يف "ـ رمحه اهلل ـكام يف  احلنبيل قال العالمة عبد اهلل بن عبد الرمحن البابطني النجدي

 (: 5/314)"األجوبة النجدية

إن فعله إنسان بينه وبني اهلل فحسن، وأما رفع األيدي يف هذه احلال فلم يرد  ،الدعاء بعد الفرائض

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويخري اهلدي هديه صىل اهلل عليه وسلم، ومثل هذا ما أرى اإلنكار عىل 

 اهـ.فاعله، ولو رفع يديه

 

 

عن النبي صىل اهلل املأثور صالة الفريضة وهل هو خاص ب بعد االنتهاء منعن الدعاء / الوقفة التاسعة 

 .أو يدعو املصَل بام شاءفي هذا املوضع عليه وسلم

صل بمجرد حتأهل العلم أن إقامة هذه السنة ن وقفت عليهم من مأكثر الذي وجدته يف كالم 

أو بأي دعاء  ،أدعيته أو بعموم ،سواء كان بالوارد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا املوضع ،الدعاء

 .جائز، إال أن الدعاء بالوارد عندهم متأكد
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ويقوي هذا األمر ايختالف األدعية املنقولة يف هذا املوضع عن الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ فنقل 

عنهم غري ما نقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، ونقل عن عمر بن اخلطاب نوع، وعن أيب موسى 

 .األشعري نوع

 .ذكر خمرجها ودرجتهاوقد تقد 

 :تأكيد هذا أوتقريره يف ومن كالم العلامء

 (:453/ 1)"األم"قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ـ رمحه اهلل ـفي كتابه  :أوالً 

وأستحب للمصىل منفردًا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصالة، ويكثر الدعاء رجاء اإلجابة بعد 

 اهـ.املكتوبة

 : رمحه اهلل ـ قوله والشاهد من كالمه ـ

 اهـ.ويكثر الدعاء رجاء اإلجابة

 .عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا املوضع قليلوالوارد 

 (:441/ 4)"املغني"إلمام موفق الدين ابن قدامة املقديس احلنبيل ـ رمحه اهلل ـفي كتابه اقال  :ثانياً 

 اهـ.من ذلك ما ورد به األثر ويستحب ذكر اهلل تعاىل، والدعاء عقيب صالته، ويستحب :فصل

 : ويف كالمه ـ رمحه اهلل ـ هذا

 .األدعية هو الواردهذه استحباب الدعاءعقيب الصالة، إال أن املستحب من 

قال أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج ـ رمحه اهلل ـ :ثالثاً 

 (:4/463)"املديخل"يف كتابه 

ومن حرضه من إيخوانه املسلمني من إمام لنفسه ك يستحب لكل واحد من املصلني أن يدعو وكذل

، وليحذروا يميعًا من اجلهر بالذكر والدعاء وبسط األيدي عنده، أعني عند الفراغ من الصالة إن ومأموم

ني بأن الدعاء كان يف يماعة فإن ذلك من البدع، ملا تقدم ذكره، إال أن يريد اإلمام بذلك تعليم املأموم
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 اهـ.مرشوع بعد الصالة فيجهر بذلك

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا الباب دعاء  الثابتسائر فنص  عىل دعاء املصيل لغريه، مع أن 

 .لنفسه دون غريه

 :من كتب احلنفية( 146-116:ص)"مراقي الفالح رشح متن نور اإليضاح"جاء يف كتاب :رابعاً 

 ...لواردة بعد الفرضيف األذكار ا :فصل]  

 اهـ.ثم يدعون ألنفسهم وللمسلمني

 :من كتب الشافعية( 1/414)"إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني"جاء يف كتاب :خامساً 

 : ثم يدعو بعد ذلك باجلوامع الكوامل، وهي

، اللهم إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك، والسالمة من كل إثم، والغنيمة من كل بر

 .والفوز باجلنة والنجاة من النار

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من اجلبن والبخل 

 .والفشل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال

 .اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشامتة األعداء

 .الدنيا واآليخرة اللهم إين أسألك العافية يف

 .اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من يخزي الدنيا وعذاب اآليخرة

 .اللهم ارزقني طيبًا، واستعملني صاحلاً 

 .اللهم أهلمني رشدي، وأعذين من رش نفيس

 .اللهم إين أسألك ك اهلدى والتقى والعفاف والغنى

 .اللهم كام حسنت يخلقي فحسن يخلقي
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 .يت يخريًا من عالنيتي، واجعل عالنيتي صاحلةاللهم اجعل رسير

 .اللهم إين أسألك علاًم نافعًا، وأسألك رزقًا طيبًا، وأسألك عماًل متقبالً 

 .اللهم اجعل يخري عمري آيخره، ويخري عميل يخوامته، ويخري أيامي يوم لقائك

 .اللهم أرين احلق حقًا وارزقني اتباعه، وأرين الباطل باطاًل وارزقني اجتنابه

 .لهم اسرت عوراتنا، وآمن روعاتناال

 اهـ.اآليخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف

آداب امليش إىل "قاالإلمام حممد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ـ رمحه اهلل ـفي كتابه :سادساً 

 (:14-11:ص)"الصالة

اللهم ": ثالثًا، ثم يقول "أستغفر اهلل": لويسن ذكر اهلل، والدعاء واالستغفار عقب الصالة، فيقو

أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله 

احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، ال حول وال قوة إال باهلل، ال إله إال اهلل، ال نعبد إال إياه، له النعمة، وله 

اللهم ال مانع ملا أعطيت، "، "لثناء احلسن، ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرونالفضل، وله ا

 ."وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك ": ثم يسبح وحيمد ويكرب كل واحدة ثالثًا وثالثني، ويقول متام املائة

 ."وهو عىل كل يشء قدير له، له امللك، وله احلمد،

 "اللهم أجرين من النار": ويقول بعد صالة الفجر وصالة املغرب قبل أن يكلم أحدًا من الناس

 .سبع مرات

واإلرسار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء املأثور، ويكون بتأدب ويخشوع وحضور قلب ورغبة 

سامء والصفات والتوحيد، ويتوسل باأل ((ال يستجاب الدعاء من قلب غافل )) : ورهبة حلديث

ثلث الليل اآليخر، وبني األذان واإلقامة، وأدبار الصالة املكتوبة، وآيخر : ويتحرى أوقات اإلجابة، وهي

قد دعوت ودعوت فلم يستجب يل، وال يكره أن : ساعة يوم اجلمعة، وينتظر اإلجابة وال يعجل فيقول
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 اهـ.خيص نفسه إال يف دعاء يؤم ن عليه، ويكره رفع الصوت

اإلحكام "في كتابه ـ رمحه اهلل ـاحلنبيل سم العاصمي النجدي قال العالمة عبد الرمحن بن قا:اً بعسا

 (:456-454/ 1)"رشح أصول األحكام

ويستحب للعبد إذا فرغ من صالته واستغفر اهلل وذكره وهلله وسبحه ومحده وكربه باألذكار 

النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويدعو بام شاء، فإن  املرشوعة عقب الصالة مما تقدم وغريه، أن يصيل عىل

 اهـ.الدعاء عقب هذه العبادة مستجاب

/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رمحه اهلل ـ كام يف  :اً ثامن

166:) 

 اهـ.ا هو السنةبينه وبني نفسه، من دون رفع يدين، هذ ،ا أحبويأيت باألذكار الرشعية، ويدعو ملِ 

 (:166/ 6)وقال أيضًا 

 اهـ.ولكن يدعو اإلنسان يف نفسه بعد الذكر بام يرس اهلل

/ 4)"املنتقى من فتاوى الفوزان"كام يف ـ سلمه اهلل ـ قال العالمة صالح بن فوزان الفوزان  :اً تاسع

686:) 

يخوانه املسلمني، الدعاء بعد الصالة ال بأس به، لكن كل مسلم يدعو بمفرده، يدعو لنفسه وإل

 اهـ.ويدعو بمصالح دينه ودنياه، يدعو منفردًا، ال يكون الدعاء يماعياً 

 (:146/ 1)"امللخص الفقهي"وقال يف كتابه 

ثم بعد الفراغ من هذه األذكار يدعو رسًا بام شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه األذكار 

 اهـ.العظيمة أحرى باإلجابة

 

 .وهل هو قبل الذكر أو بعده أو يف أثنائه هذا الدعاء ترتيب عن/ الوقفة العارشة 
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، الدعاءلفظ  عىل الذكر لفظ من نظر يف كتب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية وجد أهنم يقدمون

 :فيقولون مثالً 

 .ويستحب الذكر والدعاء بعد السالم من الصالة

 :ا يأيتتقديم الذكر عىل الدعاء ميف  يح كالم بعضهمرصومن 

 :من كتب احلنفية( 146-116:ص)"مراقي الفالح رشح متن نور اإليضاح"جاء يف كتاب :أوالً 

ويستحب لإلمام بعد سالمه أن يتحول إىل يساره للتطوع بعد الفرض، وأن يستقبل بعده الناس، 

مدونه كذلك ويستغفرون اهلل ثالثًا، ويقرؤون آية الكريس واملعوذات، ويسبحون اهلل ثالثًا وثالثني وحي

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء : ويكربونه كذلك، ثم يقولون

 اهـ.قدير، ثم يدعون ألنفسهم وللمسلمني

من ( 564/ 1)"حاشية اجلمل"و ( 165/ 4)"حتفة املحتاج يف رشح املنهاج"جاء يف كتاب :ثانياً 

 :كتب الشافعية

 :"الكنز"قال البكري يف 

، ثم "اللهم أنت السالم": وي ندب عقب السالم من الصالة أن يبدأ باالستغفار ثالثًا، ثم قوله

إلخ، وخيتم بعد ذلك بام ورد من التسبيح والتحميد والتكبري املشار إليه، ثم  "اللهم ال مانع": يقول

 اهـ.يدعو، ُفهم ذلك كله من األحاديث الواردة يف ذلك

اإلحكام "ة عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل ـ رمحه اهلل ـفي كتابه قال العالم:اً لثثا

 (:456-454/ 1)"رشح أصول األحكام

ويستحب للعبد إذا فرغ من صالته واستغفر اهلل وذكره وهلله وسبحه ومحده وكربه باألذكار 

 اهـ.وسلم، ويدعو بام شاءاملرشوعة عقب الصالة مما تقدم وغريه، أن يصيل عىل النبي صىل اهلل عليه 

/ 6)"فتاوى نور عىل الدرب"قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رمحه اهلل ـ كام يف :اً رابع

166-163:) 
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 اهـ.الدعاء بعد الصالة ال يكره، بل مستحب، كونه يدعو بينه وبني ربه يف آيخر الصالة بعد الذكر

 (:184/ 6)وقال أيضًا 

 اهـ.دعو بعد السالم أيضًا، بينك وبني نفسك، بينك وبني ربك بعد الذكرإذ أتيت باألذكار ت

/ 1)"امللخص الفقهي"قال العالمة صالح بن فوزان الفوزان ـ سلمه اهلل ـ يف كتابه  :اً خامس

146:) 

ثم بعد الفراغ من هذه األذكار يدعو رسًا بام شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه األذكار 

 اهـ.باإلجابة حرىالعظيمة أ

 (:536:ص)"تصحيح الدعاء"قال الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ـ رمحه اهلل ـفي كتابه  :ساً ساد

 اهـ.ثم بعد الذكر يرشع يف األدعية

، ألن من نظر إىل األحاديث الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وسهل األمر يف هذا واسع ولعل  

 :وجدها عىل رضبني الفريضةبعد االنتهاء من صالة يف الدعاء 

 .األدعيةنصوص فيها تقديم بعض :األول

 :ومن هذه النصوص

َكاَن َرُسوُل اهللَِّ )) :  عن ثوبان ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال"صحيحه"مسلم يف اإلمام ما أيخرجه :أوالً 

َف ِمْن َصاَلتِِه اْسَتْغَفَر َثالًَثًا، َوَقاَل  الَُم، : صىل اهلل عليه وسلم إَِذا اْنََصَ اَلُم، َوِمنَْك السَّ ُهمَّ َأْنَت السَّ اللَّ

الَِل َواإِلْكَراِم   .((َتَباَرْكَت َذا اجْلَ

/ 13)"ى ورسائل فضيلتهوجمموع فتا"وقال اإلمام حممد بن صالح العثيمني ـ رمحه اهلل ـ كام يف 

466-463:) 

ي صىل اهلل عليه وسلم إذا انرصف وأما الدعاء أدبار الصلوات املكتوبة ففيه االستغفار، فقد كان النب

 .من صالته استغفر اهلل ثالثاً 
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 اهـ.طلب املغفرة، وهو دعاء، لكن ظاهر السنة فيه عدم الرفع: واالستغفار

ُكنَّا إَِذا )) : عن الرباء بن عازب ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال"صحيحه"ما أيخرجه اإلمام مسلم يف :ثانياً 

ْينَا َخْلَف َرُسوِل اهللِ َم َأْحَبْبنَا َأْن َنُكوَن َعْن َيِمينِِه، ُيْقبُِل َعَلْينَا بَِوْجِهِه، َقاَل  َصلَّ َفَسِمْعتُُه : َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َمُع  ِعَباَدَك : َيُقوُل   .((َربِّ قِنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتبَْعُث َأْو ََتْ

، فيكون وقع قبل بل عليهم بوجههوهذا يشعر بأنه سمعه من النبي صىل اهلل عليه وسلم حني أق

 .التهليل والتسبيح والتحميد والتكبري والقراءة

َكاَن النَّبِيُّ صىل )) : عن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ أهنا قالت( 464) "صحيحه"أيخرج مسلم يف قد و

ْ َيْقُعْد إاِلَّ ِمْقَداَر َما َيُقوُل  َم ََل ُهمَّ َأنْ : اهلل عليه وسلم إَِذا َسلَّ اَلِل اللَّ اَلُم َتَباَرْكَت َذا اجْلَ الَُم َوِمنَْك السَّ َت السَّ

 .((َواإِلْكَراِم 

 .نصوص ليس فيها حتديد:الثاِّن

 :ومن هذه النصوص

َأَخَذ بَِيِدي النَّبِيُّ )) : ما أيخرجه اإلمام أمحد وغريه عن معاذ بن جبل ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال:أوالً 

َأاَل ُأَعلُِّمَك : َوَأَنا َواهللَِّ ُأِحبَُّك، َقاَل : إِِّنِّ ُأِحبَُّك، ُقْلُت : َلبَّيَْك، َقاَل : َيا ُمَعاُذ، ُقْلُت : َفَقاَل  َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ا يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلتَِك؟ ُقْلُت  ُهمَّ َأِعنِّي َعىَل ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، : ُقلِ : َنَعْم، َقاَل : َكلاَِمٍت َتُقوُُلَ َوُحْسِن اللَّ

 .((ِعَباَدتَِك 

اَلةِ )) : ما أيخرجه اإلمام أمحد وغريه عن مسلم بن أيب بكرة أنه قال:ثانياً  : َكاَن َأِِب َيُقوُل يِف ُدُبِر الصَّ

، َفَقاَل َأِِب  نَّ ، َفُكنُْت َأُقوُُلُ ُهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الُْكْفِر َواْلَفْقِر، َوَعَذاِب اْلَقْبِ ْن َأَخْذَت َهَذا؟  َأيْ : اللَّ ، َعمَّ ُبنَيَّ

اَلِة : ُقْلُت َعنَْك، َقاَل  نَّ يِف ُدُبِر الصَّ َم َكاَن َيُقوُُلُ  .((إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َكاَن َسْعد  )) : ميمون األ ْوِديِّ أنه قالعمرو بن عن "صحيحه"البخاري يف اإلمام ما أيخرجه :ثالثاً 

ُم الِغْلاَمَن الكَِتاَبَة َوَيُقوُل ُيَعلِّ  ُم املَُعلِّ َم َكاَن : ُم َبنِيِه َهُؤالَِء الَكلاَِمِت َكاَم ُيَعلِّ إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

اَلةِ  ُذ ِمنُْهنَّ ُدُبَر الصَّ ُهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُلْبِن، َوَأُعوُذ بِ : َيَتَعوَّ َك َأْن ُأَردَّ إىَِل َأْرَذِل الُعُمِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن اللَّ

ْنَيا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْبِ   .((فِْتنَِة الدُّ
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وغريمها واللفظ به، ( 366)وأبو داود ( 464-331)"صحيحه"يف مسلم اإلمام ما أيخرجه :رابعاً 

اَلِة، َقاَل وَ )): من حديث عيل بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ وفيه ُهمَّ اْغِفْر يِل َما : إَِذا َسلََّم ِمَن الصَّ اللَّ

ْفُت َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي َأْنَت امْلُقَ  ْرُت َوَما َأْعَلنُْت َوَما َأْْسَ ْرُت َوَما َأْْسَ ْمُت َوَما َأخَّ ُر اَل إَِلَه َقدَّ ُم َوامْلَُؤخِّ دِّ

 .((إاِلَّ َأْنَت،

 

 :وكتبه

 .ادر بن حممد بن عبد الرمحن اجلنيدعبد الق

 

 


